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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000414-50.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO CHICALE JUNIOR (AUTOR)

ELAINE APARECIDA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS DIAS PAIVA OAB - MT15513/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO MACHADO ROSA (RÉU)

IVAHIR RODRIGUES MARQUES JUNIOR (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000414-50.2018.8.11.0007 

AUTOR: OSVALDO CHICALE JUNIOR e outros Advogado(s) do 

reclamante: FRANCIS DIAS PAIVA RÉU: IVAHIR RODRIGUES MARQUES 

JUNIOR e outros Vistos. Considerando o teor do Provimento n.º 

09/2017-CGJ, que orienta os magistrados a observar quanto a existência 

dos documentos mínimos que instruam ações reivindicatórias, 

possessórias e de usucapião, dê-se vista à parte autora para que emende 

a inicial no prazo de 30 dias, devendo instruí-la com os documentos 

constantes do art. 1º do Provimento acima aludido, a saber: a) Estudo 

cadastral fornecido pelo Instituto da Terra do Estado de Mato Grosso; b) 

Fluxograma da Cadeia Dominial; c) Matrícula do imóvel a ser usucapido, 

com respectiva cadeia dominial (quando houver); d) Planta 

georreferenciada do imóvel contendo a tabela com elementos do perímetro 

e planilha de dados cartográficos de acordo com a Norma Técnica de 

georreferenciamento vigente ou a que lhe substituir; e) Mídia digital 

contendo os seguintes arquivos digitais: planta (em formato .dwg ou .dxf), 

poligonal impa (em formato .dwg ou .dxf e. kml ou .kmz), memorial 

descritivo (em formato PDF), e planilha de dados cartográficos (em 

formato .ods); Os documentos deverão ser apresentados em quatro vias, 

sendo uma para instruir a ação e as demais para remessa às 

procuradorias públicas. Ressalto que a não apresentação dos 

documentos no prazo assinalado acarretará a extinção da ação sem 

resolução de mérito, com indeferimento da petição inicial. Alta Floresta, 9 

de abril de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002560-98.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA BERSI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002560-98.2017.8.11.0007 

AUTOR: APARECIDA BERSI DA SILVA Advogado(s) do reclamante: ANA 

PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO, JOSE RENATO SALICIO 

FABIANO RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de ação de aposentadoria por idade rural c/c pedido de tutela 

provisória proposta por Aparecida Bersi da Silva em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos. Alega a 

parte autora que sempre laborou na qualidade de produtora Rural, e que 

em 22/06/2014 requereu a concessão do benefício de aposentadoria por 

idade rural junto à autarquia requerida, no entanto, foi indeferido. Assim, 

pleiteou pela procedência do pedido para o fim de que lhe seja concedida 

a aposentadoria por idade, na qualidade de trabalhadora rural, desde o 

indeferimento do requerimento administrativo. A inicial veio instruída com 

documentos. Recebida a inicial, foi deferido os benefícios da justiça 

gratuita e na oportunidade foi determinada citação da parte requerida. 

Apresentada Contestação, pela autarquia ré foi alegada a ausência de 

provas quanto à qualidade de segurada especial, bem como a preliminar 

de prescrição. Impugnação à contestação aportada sob o Id 10799992, 

rebatendo as alegações da requerida. Despacho saneador em 

05/12/2017, onde a preliminar foi rejeitada, em seguida foi realizada 

audiência de instrução e julgamento. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório do necessário. Fundamento e decido. Pois bem. Estando o 

processo devidamente instruído, e não havendo preliminares a serem 

analisadas, passo ao julgamento do mérito. Nota-se, pois, que a 

controvérsia do embate recai apenas sobre o fato de a parte requerente 

ostentar, ou não, a qualidade de segurada especial, bem como, se 

preencheu a carência necessária para obtenção do benefício pretendido. 

Muito bem. Dispõe o artigo 1º da Lei nº 8.213/91 que: Art. 1º. A 

Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus 

beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de 

incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de 

serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem 

dependiam economicamente. Em relação à Seguridade Social, a 

Constituição Federal de 1988, assim a conceitua em seu artigo 194, caput: 

“A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”. Em se 

tratando de trabalhadores rurais “lavradores”, “diaristas”, a exigência de 

início de prova material para reconhecimento da sua atividade (art. 55, § 3º 

da Lei nº 8.213/91), não pode ser dispensada (Súmula nº 149 do STJ), 

mas, deve ser mitigada, pela consideração de que esse tipo de 

trabalhador não é assalariado, sem emprego permanente, nem registro 

formal, de sorte que exigir-lhe robusto início de prova material, como algum 

daqueles indicados no artigo 106 da Lei nº 8.213/91, equivaleria, na 

prática, a negar-lhe acesso à Justiça. Com relação à idade mínima, tenho 

que a parte autora juntou documentação que indica nascimento em 

30/01/1953, logo, tinha na época do protocolo da ação, 64 anos de idade. 

De acordo com o art. 48, § 1º e o art. 143 da Lei de Benefícios, bem como 

o art. 201 da CF, a idade mínima para aposentadoria urbana por idade é de 

65 anos para o homem e 60 anos para a mulher, e para o trabalhador rural 

por idade, 60 anos para o homem e 55 anos para a mulher. Com relação à 

carência, o art. 48 da Lei de Benefícios estabelece que o trabalhador rural 

deve: (1) comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, no (2) período imediatamente anterior ao requerimento 

do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período 

a que se referem os incisos III a VIII do § 9º do art. 11. Considera-se início 

de prova material, para fins de comprovação da atividade rural, 

documentos que contêm a profissão ou qualquer outro dado que evidencie 

o exercício da atividade rurícola e seja contemporâneo ao fato nele 

declarado. Nesse condão, a requerente trouxe aos autos documentos 

necessários para configurar o início de prova material. No tocante ao início 

de prova material, adotam-se os posicionamentos jurisprudenciais abaixo 

arrolados: “Súmula 577-STJ: É possível reconhecer o tempo de serviço 

rural anterior ao documento mais antigo apresentando, desde que 

amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório”. 

“Súmula 73 do TRF/4: admitem-se como início de prova material do efetivo 

exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, documentos 

de terceiros, membros do grupo parental”. “Súmula nº 32, da AGU: "para 

fins de concessão dos benefícios dispostos nos artigos 39, inciso I e seu 

parágrafo único, e 143 da lei 8.213, de 24 de julho de 1991, serão 

considerados como início razoável de prova material documentos públicos 

e particulares dotados de fé pública, desde que não contenham rasuras 

ou retificações recentes, nos quais conste expressamente a qualificação 

do segurado, de seu cônjuge, enquanto casado, ou companheiro, 

enquanto durar a união estável, ou de seu ascendente, enquanto 

dependente deste, como rurícola, lavrador ou agricultor, salvo a existência 

de prova em contrário”. Sobre a carência, ressalta-se que a legislação 

não exige a continuidade do período que será considerado para tal fim. 

Neste sentido, Ivan Kertzam (2015, p. 384), ensina que: “para efeito da 

redução de cinco anos, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo 

exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou ao que cumpriu o 

requisito etário”. Importante destacar, também, que o período de carência 

pode ser comprovado pelos documentos exemplificativamente listados no 

artigo 106 da Lei n° 8.213/1991, os quais podem ser corroborados pela 
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prova testemunhal. Volvendo à hipótese dos autos, verifica-se que a 

autora possui 65 anos de idade, tendo comprovado que laborou nas lides 

do campo, em regime de economia familiar, de modo contínuo, com início 

de prova material fundado nos documentos que acompanham a inicial. 

Portanto, no caso vertente verifica-se que a prova testemunhal 

encontra-se entrelaçada com todos os elementos probatórios alegados na 

exordial. Assim, existindo comprovação da atividade rural exercida pela 

requerente, o deferimento do aludido benefício previdenciário é medida 

que se impõe. De igual forma, a prova testemunhal satisfaz sobremaneira 

o período de carência exigido pela Lei nº 8.213/91. De acordo com a 

jurisprudência pátria dominante, ante a realidade fática vivida pelos 

rurícolas e face à patente hipossuficiência dos trabalhadores do campo, 

até prova em contrário, os demais documentos acima mencionados, 

carreado aos autos, servem de início de prova material que comprove o 

exercício de atividade rural por parte da requerente. Vejamos: 

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. IDADE E 

ATIVIDADE RURAL COMPROVADAS. INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA. 1. Tratando-se de condenação ilíquida, inaplicável a 

regra do § 2º do art. 475 do CPC. Remessa tida por interposta. 2. 

Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova 

material devidamente corroborada pela prova testemunhal produzida em 

Juízo e a implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido 

o direito do segurado à percepção do benefício. 3. Na hipótese, a 

parte-autora completou 55 anos de idade em 2007 (nascimento em 

12/10/1952) exigindo-se, portanto, prazo de carência de 156 meses (1995 

a 2007). O início razoável de prova material restou comprovado ante a 

apresentação da certidão de casamento, ocorrido em 07/02/1970, onde 

consta a profissão de seu marido como lavrador (fl. 24); das certidões de 

nascimento de seus filhos, ocorridos em 30/08/1987 e 22/05/1990, onde 

também consta a profissão de agricultor de seu marido (fls. 24/25); da 

declaração de cadastramento junto à Secretaria do Estado de Fazenda de 

Mato Grosso, de que o marido da autora desenvolve atividade 

agropecuária, datada de 15/08/2008 (fl. 25); da escritura pública de 

compra e venda de imóvel rural em nome da autora e de seu marido, 

datada de 27/02/2004 (fl. 26); das notas fiscais de produtos rurais, em 

nome do marido da autora, dos anos de 2008, 2010, 2011, 2012 e 2013 

(fls. 25/39) e dos recibos de entrega de ITR, em nome do esposo da 

autora, relativos aos anos de 2007, 2008, 2009, 2010 (fls. 40/44). 4. 

Produzida prova testemunhal de forma harmônica e consistente (fls. 

80/82), apta a corroborar o início de prova material colacionado aos autos. 

As testemunhas afirmaram de forma segura, que a parte-autora 

desempenhou labor rural no período de carência exigido como 

arrendatário. 5. (...) (TRF 01ª R.; AC 0067221-92.2014.4.01.9199; Segunda 

Turma; Rel. Des. Fed. João Luiz de Sousa; DJF1 06/11/2015)". – Grifo 

nosso Em suma, a prova testemunhal mostrou-se idônea a atestar a 

atividade rural do autora, pelo período exigido por lei (15 anos), bem como, 

complementa e amplia os documentos juntados aos autos. Sendo assim, 

restaram, inegavelmente, preenchidos os requisitos para a obtenção do 

benefício de aposentadoria rural, quais sejam: idade de 60 anos e 

exercício de atividade em regime de economia familiar no período do tempo 

correspondente à carência do benefício – cento e oitenta (180) meses, 

comprovados por início de prova material e corroborada por prova 

testemunhal. Contudo, forçoso ressaltar, que para o exame da 

contemporaneidade não deve ser exigida a prova ano a ano, REPITO, pela 

dificuldade de coleta de prova no labor rural, sendo que o importante é 

haver prova que leve ao convencimento de continuidade da atividade 

rural, mesmo pela confrontação da prova oral, de onde os documentos 

correspondentes a meados do período que se pretende comprovar, pode 

ser aproveitado para o todo. Tocante ao termo inicial do benefício, este 

será da data do requerimento administrativo, ou seja, 22/06/2014, 

conforme entendimento da jurisprudência atualizada: PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. LABOR RURAL. TERMO INICIAL DO 

BENEFÍCIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. O termo inicial do 

benefício deve ser fixado a partir do requerimento administrativo. Na 

ausência de requerimento administrativo, o termo inicial do benefício deve 

ser fixado a partir da citação. 2. Recurso Especial provido. (Superior 

Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.568.343; Proc. 2015/0275357-7; SP; 

Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 05/02/2016) – Grifo 

nosso Apesar de a autarquia ré ter apresentado a o extrato do CNIS, logo, 

se comprovou o exercício da atividade rural, mesmo que de forma 

descontínua, pelo período mínimo equivalente à carência do benefício (art. 

142 da Lei 8.213/91), não há que se falar em improcedência da pretensão. 

Importante ressaltar que o fato de ter exercido atividade urbana, por si só, 

não impede de receber o benefício da aposentadoria por idade como 

trabalhador rural, uma vez que, como visto, o artigo 143 da Lei 8.213, de 

1991, não exige que o exercício da atividade rural seja contínuo. Assim, de 

acordo com os pedidos formulados, comprovados os requisitos legais 

para obtenção do benefício de aposentadoria por idade rural, imperiosa se 

faz a concessão do mesmo. Diante o exposto, nos termos do art. 490, do 

CPC/2015 JULGO PROCEDENTE o pedido para conferir a aposentadoria 

rural por idade ao autora Aparecida Bersi da Silva e CONDENO o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, nos seguintes termos: a) A IMPLANTAR 

o benefício de aposentadoria rural por idade, desde a efetiva entrada do 

requerimento administrativo (22/06/2014), com renda mensal 

correspondente a um (01) salário mínimo vigente; b) A efetuar o 

PAGAMENTO das parcelas retroativas do benefício de aposentadoria rural 

por idade, desde o requerimento administrativo (22/06/2014), até a data da 

sua efetiva implantação, devendo incidir juros de mora, a partir da citação 

(súmula nº 204, do STJ), de 0,5% a.m., nos termos da Lei nº 11.960/2009, 

e correção monetária pelos índices oficiais desde o vencimento de cada 

parcela; c) Por derradeiro, ante a decisão supra, CONCEDO à requerente 

TUTELA DE URGÊNCIA, conforme pleiteado na inicial, determinando a 

IMPLANTAÇÃO do beneficio de aposentadoria rural por idade, no prazo de 

trinta (30) dias. O perigo de dano é evidente, já que se trata de verba de 

caráter alimentar. OFICIE-SE ao requerido, observando-se o disposto no 

artigo 387 da CNGC/MT, requisitando a implantação do benefício, 

consignando-se o prazo máximo de trinta (30) dias, com as 

correspondentes advertências decorrentes da inércia. Deste modo, 

CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios que FIXO no 

importe de dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, devendo 

incidir sobre as prestações vencidas até a data da prolação da sentença 

(artigo 85, § 8º, do CPC/2015, e Súmula nº 111 do STJ). DEIXO de 

condenar o requerido no pagamento das custas processuais, eis que 

ISENTO (artigo 4º, inciso I, da Lei 9.289/96, artigo 8º, § 1º, da Lei nº 

8.620/93, e artigo 3º, da Lei Estadual nº 7.603/01). Sentença não sujeita 

ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o valor da condenação e o 

direito controvertido não excedem a 1.000 (um mil) salários mínimos (art. 

496, § 3º, inciso I e § 4º, inciso III, do CPC/2015). Por força do art. 1288, § 

1º, I a VI da CNGCJ, DECLARO: I) Nome da segurada – APARECIDA BERSI 

DA SILVA; II)Benefício concedido - Aposentadoria Rural por Idade; III) 

Renda mensal atual - Renda mensal de um salário mínimo nacional; IV)Data 

de início do benefício – DIB – (22/06/2014); V) Renda mensal inicial – RMI – 

Um salário mínimo nacional; Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de 

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

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002324-49.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WENDEL ARANTES DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO)

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002324-49.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: WENDEL ARANTES DO PRADO Advogado(s) do 

reclamante: TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS, WESLEY 

RODRIGUES ARANTES REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A e outros 

(2) Vistos. Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença com pedido de 

exibição de documentos proposta em face de Ympactus Comercial Ltda. 

(nome fantasia Telexfree), objetivando a liquidação da sentença proferida 

pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC nos autos da 

ação civil pública sob nº 0800224-44.2013.8.01.0001. Aduz, em síntese, 

que celebrou contrato com a executada, desembolsando R$ 21.000,00 

(vinte um mil reais) para fim de adquirir 07 (sete) Kitscotas AdCentral 

Family, assim, com a publicação da sentença na ação civil pública, restou 

inerente seu direito de reaver a quantia paga. O pedido de Justiça gratuita 

foi indeferido, oportunidade em que foi determinada, a intimação da parte 

autora, para efetuar o recolhimento das custas e despesas judiciais, na 
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forma do art. 321 do Novo Código de Processo Civil. Devidamente intimada, 

a parte autora não se manifestou, conforme certidão de ID 12155985. É o 

relatório. Fundamento e decido. A norma processual preconiza em seu 

artigo 330, inciso IV, que “a petição inicial será indeferida quando: (...) não 

atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321”. Assim, em observância ao 

que dispõe as normas referidas, não resta outra alternativa ao Juízo a não 

ser o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do feito 

sem resolução de mérito. Sobre o tema, a jurisprudência tem decidido: 

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS GUIAS 

DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - EMENDA À 

INICIAL – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA DJE – INÉRCIA CONFIGURADA 

– INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – 

ART. 485, I, CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Por ocasião 

do ajuizamento da ação, a parte autora deve comprovar o pagamento das 

custas iniciais e das taxas judiciárias. Sem que essa providência tenha 

sido adotada, necessário se faz a intimação do autor, por meio de seu 

advogado, a fim de sanar o vício apontado, no prazo legal. A falta de 

adoção, pela parte autora, das providências necessárias à regularização 

do defeito apontado na petição inicial, enseja o indeferimento da peça, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. (Ap 

85601/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 21/08/2017)”. 

Por oportuno, consigno que não há necessidade de intimação pessoal da 

parte autora para tomar ciência quanto à extinção da ação sem resolução 

de mérito, por descumprimento da determinação de emenda à petição 

inicial. Sobre o tema, o TJMT tem decidido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - NÃO 

CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - QUITAÇÃO DO CONTRATO 

POSTERIOR AO PROTOCOLO DO RECURSO - INÉRCIA DO APELANTE EM 

PEDIR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Esta Corte tem entendimento 

assente no sentido de que, tratando-se de extinção do processo por 

indeferimento da petição inicial, a intimação pessoal da parte é 

desnecessária. (AgRg no REsp 1095871/RJ). Quando a quitação do 

contrato se dá após a propositura do Recurso de Apelação, a inércia do 

apelante não é, por si só, suficiente para configurar litigância de má-fé. 

(Ap 91717/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 

01/09/2017)”. Grifo nosso. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, 

razão pela qual, nos termos do artigo 485, I e VI, do CPC/15, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem resolução de mérito e determino o 

cancelamento da distribuição conforme art. 290 do CPC/2015. Condeno a 

parte autora no pagamento das custas. Sem condenação em honorários 

advocatícios. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

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

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

Substituto

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003113-48.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO LIMA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003113-48.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: LEANDRO LIMA SANTOS Advogado(s) do reclamante: 

ELSON CRISTOVAO ROCHA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

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

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

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

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

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

a executada, desembolsando R$ 8.634,00 (oito mil reais seiscentos e trinta 

e quatro reais) para fins de adquirir 03 cotas AdCentral Family, assim, com 

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

de reaver a quantia paga. No ID 10811338, foi determinado por este Juízo 

a intimação da autora para, emendar a a inicial no prazo legal, provando 

nos autos a efetivação do vínculo contratual apontado na inicial, por meio 

de qualquer elemento que demonstre a existência de relação jurídica entre 

as partes, bem como comprovar a situação de hipossuficiente. 

Devidamente intimada,a parte autora não se manifestou, conforme certidão 

de ID 12328489. É o relatório. Fundamento e decido. O Código de Processo 

Civil em seu artigo 321, parágrafo único, dispõe que: “Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. A norma processual ainda 

preconiza em seu artigo 330, inciso IV, que “a petição inicial será 

indeferida quando: (...) não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321”. 

Assim, em observância ao que dispõe as normas referidas, não resta 

outra alternativa ao Juízo a não ser o indeferimento da petição inicial, com 

a consequente extinção do feito sem resolução de mérito. Sobre o tema, a 

jurisprudência tem decidido: “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E 

TAXAS JUDICIÁRIAS - EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO 

VIA DJE – INÉRCIA CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL 

– EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, I, CPC – POSSIBILIDADE – 

RECURSO DESPROVIDO. Por ocasião do ajuizamento da ação, a parte 

autora deve comprovar o pagamento das custas iniciais e das taxas 

judiciárias. Sem que essa providência tenha sido adotada, necessário se 

faz a intimação do autor, por meio de seu advogado, a fim de sanar o vício 

apontado, no prazo legal. A falta de adoção, pela parte autora, das 

providências necessárias à regularização do defeito apontado na petição 

inicial, enseja o indeferimento da peça, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. (Ap 85601/2017, DESA. 

SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 21/08/2017)”. Por oportuno, 

consigno que não há necessidade de intimação pessoal da parte autora 

para tomar ciência quanto à extinção da ação sem resolução de mérito, 

por descumprimento da determinação de emenda à petição inicial. Sobre o 

tema, o TJMT tem decidido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - NÃO 

CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - QUITAÇÃO DO CONTRATO 

POSTERIOR AO PROTOCOLO DO RECURSO - INÉRCIA DO APELANTE EM 

PEDIR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Esta Corte tem entendimento 

assente no sentido de que, tratando-se de extinção do processo por 

indeferimento da petição inicial, a intimação pessoal da parte é 

desnecessária. (AgRg no REsp 1095871/RJ). Quando a quitação do 

contrato se dá após a propositura do Recurso de Apelação, a inércia do 

apelante não é, por si só, suficiente para configurar litigância de má-fé. 

(Ap 91717/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 

01/09/2017)”. Grifo nosso. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, 

razão pela qual, nos termos do artigo 485, I e VI, do CPC/15, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem resolução de mérito e determino o 

cancelamento da distribuição conforme art. 290 do CPC/2015. Condeno a 

parte autora no pagamento das custas. Sem condenação em honorários 

advocatícios. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. Cumpra-se o 

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

BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003181-95.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERRARESI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO)

EDUARDO ASSUNCAO DE LIMA OAB - MT0014601S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003181-95.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: FABIO FERRARESI Advogado(s) do reclamante: MARCIO 

RODE, EDUARDO ASSUNCAO DE LIMA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença 
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proposta em face de Ympactus Comercial Ltda. (nome fantasia Telexfree), 

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

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

0800224-44.2013.8.01.0001. No ID 10872628, foi determinado por este 

Juízo a intimação da autora para, emendar a a inicial no prazo legal, 

provando nos autos a alegada hipossuficiência de recursos financeiros 

para o recolhimento das custas e taxa judiciária, seja por meio de 

declaração de imposto de renda (2016) holerites, extratos bancários ou 

demais documentos que se considere pertinentes. Devidamente intimada,a 

parte autora não se manifestou, conforme certidão de ID 12389950. É o 

relatório. Fundamento e decido. O Código de Processo Civil em seu artigo 

321, parágrafo único, dispõe que: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial”. A norma processual ainda preconiza em seu 

artigo 330, inciso IV, que “a petição inicial será indeferida quando: (...) não 

atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321”. Assim, em observância ao 

que dispõe as normas referidas, não resta outra alternativa ao Juízo a não 

ser o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do feito 

sem resolução de mérito. Sobre o tema, a jurisprudência tem decidido: 

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS GUIAS 

DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - EMENDA À 

INICIAL – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA DJE – INÉRCIA CONFIGURADA 

– INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – 

ART. 485, I, CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Por ocasião 

do ajuizamento da ação, a parte autora deve comprovar o pagamento das 

custas iniciais e das taxas judiciárias. Sem que essa providência tenha 

sido adotada, necessário se faz a intimação do autor, por meio de seu 

advogado, a fim de sanar o vício apontado, no prazo legal. A falta de 

adoção, pela parte autora, das providências necessárias à regularização 

do defeito apontado na petição inicial, enseja o indeferimento da peça, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. (Ap 

85601/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 21/08/2017)”. 

Por oportuno, consigno que não há necessidade de intimação pessoal da 

parte autora para tomar ciência quanto à extinção da ação sem resolução 

de mérito, por descumprimento da determinação de emenda à petição 

inicial. Sobre o tema, o TJMT tem decidido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - NÃO 

CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - QUITAÇÃO DO CONTRATO 

POSTERIOR AO PROTOCOLO DO RECURSO - INÉRCIA DO APELANTE EM 

PEDIR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Esta Corte tem entendimento 

assente no sentido de que, tratando-se de extinção do processo por 

indeferimento da petição inicial, a intimação pessoal da parte é 

desnecessária. (AgRg no REsp 1095871/RJ). Quando a quitação do 

contrato se dá após a propositura do Recurso de Apelação, a inércia do 

apelante não é, por si só, suficiente para configurar litigância de má-fé. 

(Ap 91717/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 

01/09/2017)”. Grifo nosso. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, 

razão pela qual, nos termos do artigo 485, I e VI, do CPC/15, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem resolução de mérito e determino o 

cancelamento da distribuição conforme art. 290 do CPC/2015. Condeno a 

parte autora no pagamento das custas. Sem condenação em honorários 

advocatícios. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. Cumpra-se o 

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

BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003575-05.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO MARCOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003575-05.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: OTAVIO MARCOS DOS SANTOS Advogado(s) do 

reclamante: ELSON CRISTOVAO ROCHA REQUERIDO: YMPACTUS 

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

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

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

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

0800224-44.2013.8.01.0001. No ID 11310645, foi determinado por este 

Juízo a intimação da autora para, emendar a a inicial no prazo legal, 

provando nos autos a alegada hipossuficiência de recursos financeiros 

para o recolhimento das custas e taxa judiciária, bem como emendar o 

polo passivo. Devidamente intimada,a parte autora não se manifestou no 

prazo legal, conforme certidão de ID 12126447. É o relatório. Fundamento 

e decido. O Código de Processo Civil em seu artigo 321, parágrafo único, 

dispõe que: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial”. A norma processual ainda preconiza em seu artigo 330, 

inciso IV, que “a petição inicial será indeferida quando: (...) não atendidas 

as prescrições dos arts. 106 e 321”. Assim, em observância ao que 

dispõe as normas referidas, não resta outra alternativa ao Juízo a não ser 

o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do feito 

sem resolução de mérito. Sobre o tema, a jurisprudência tem decidido: 

“AGRAVO REGIMENTAL – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – EMENDA À 

INICIAL – DESCUMPRIMENTO – CITAÇÃO POR EDITAL JUNTADA A 

DESTEMPO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Determinada a 

emenda à inicial em 10 dias e descumprindo o prazo, correta a sentença 

que indefere a inicial, não bastando simplesmente a informação do 

protesto por edital para a comprovação da mora, ainda mais quando 

juntado fora do prazo concedido.(AgR 46512/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/04/2015, Publicado no DJE 04/05/2015)”. Por oportuno, 

consigno que não há necessidade de intimação pessoal da parte autora 

para tomar ciência quanto à extinção da ação sem resolução de mérito, 

por descumprimento da determinação de emenda à petição inicial. Sobre o 

tema, o TJMT tem decidido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - NÃO 

CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - QUITAÇÃO DO CONTRATO 

POSTERIOR AO PROTOCOLO DO RECURSO - INÉRCIA DO APELANTE EM 

PEDIR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Esta Corte tem entendimento 

assente no sentido de que, tratando-se de extinção do processo por 

indeferimento da petição inicial, a intimação pessoal da parte é 

desnecessária. (AgRg no REsp 1095871/RJ). Quando a quitação do 

contrato se dá após a propositura do Recurso de Apelação, a inércia do 

apelante não é, por si só, suficiente para configurar litigância de má-fé. 

(Ap 91717/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 

01/09/2017)”. Grifo nosso. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, 

razão pela qual, nos termos do artigo 485, I e VI, do CPC/15, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem resolução de mérito e determino o 

cancelamento da distribuição conforme art. 290 do CPC/2015. Condeno a 

parte autora no pagamento das custas, um vez que indefiro os benefícios 

da justiça gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios. Após o 

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

baixas e cautelas de praxe. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta, 10 de 

abril de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000225-09.2017.8.11.0007

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 ANTONIO HEIDRICH (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000225-09.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Advogado(s) do reclamante: SERGIO SCHULZE 

REQUERIDO: JOSE ANTONIO HEIDRICH Vistos. 1) Acerca do requerimento 

de ID 11742415, Defiro em parte, assim, em consulta ao sistema INFOSEG, 

pelo número do CPF da parte requerida JOSE ANTONIO HEIDRICH, 

logrou-se êxito em apurar seu eventual endereço, sendo ESTRADA 

VICINAL 1°A LESTE S N SITIO SONHO MEU, Alta Floresta-MT, endereço 

este que a já foi tentada a citação e apreensão do veiculo, no entanto, 

restou negativa conforme ID 8736094. 1.1) Por isso, DETERMINO intimação 

pessoal da parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo 

de quinze (15) dias, sob pena de extinção. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta, 16 de abril de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001752-93.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO APARECIDO MANSUR (REQUERIDO)

 

Vistos. INDEFIRO o pleito formulado pelo autor, pelos motivos analisados 

anteriormente. INTIME-SE pessoalmente a parte autora para que promova, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o andamento deste feito indicando o 

endereço atualizado da parte adversa, bem como comprove as diligências 

realizadas com o escopo de localização do requerido, sob pena de 

extinção. Decorrido o prazo, com ou se manifestação, CERTIFIQUE-SE. 

Cumpra-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001247-05.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO ORTOLAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH OAB - MT0006167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON SERAFIM SOARES (EXECUTADO)

ALINE FRANCIELI COLODEL DE SOUZA (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da Parte Autora, nos 

termos do processo acima indicado, para manifestar-se sobre o Incidente 

de Falsidade sob Id 12850795, no prazo de 15 (quinze) dias, ao teor do 

Art. 432 do CPC. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003220-92.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON APARECIDO GAMA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003220-92.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: ROBSON APARECIDO GAMA NEVES Advogado(s) do 

reclamante: ELSON CRISTOVAO ROCHA REQUERIDO: YMPACTUS 

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

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

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

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

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

a executada, adquirindo 01 (um) kit AdCentral Family, assim, com a 

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

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

documentos que comprovam a contratação com a requerida, pugnando 

pela intimação da executada a fim de exibir os documentos concernentes 

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

art. 396 do CPC. Com a inicial vieram os documentos. No ID 10881314, foi 

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

efetivação do vínculo contratual apontado na inicial, bem como, comprovar 

a alegada hipossuficiência de recursos financeiros. Vieram os autos 

conclusos. É o breve relatório. DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 

Analisando o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor, bem como, 

pedido secundário de parcelamento de custas processuais com o seu 

pagamento ao final do processo . Da leitura acurada dos autos, verifico 

que a parte autora se manifestou acerca da decisão de ID. 10881314, da 

qual determinou a comprovação da alegada hipossuficiência, aduzindo, em 

suma: “(...)Em r. despacho o Requerente traz aos autos extrato do INSS, 

comprovando ser aposentado e sendo sua renda um salário mínimo 

vigente...(...)” É consabido que o benefício da gratuidade da justiça 

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

condições de arcar com as despesas sem prejuízo de sua própria 

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

circunstâncias especialíssimas, quando efetivamente demonstrada com 

provas verossímeis a alegação de insuficiência de recursos para arcar 

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

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

renda, constando os rendimentos tributáveis no valor de R$ 48.200,00. A 

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

alegada insuficiência de recursos para pagar custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, se admite prova em sentido 

contrário, quando da existência de elementos que afirmam a 

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

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

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

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

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

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

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

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. AUSENTE PROVA 

ACERCA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. DECISÃO 

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

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

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

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

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

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

indício no sentido da necessidade quanto ao pagamento das custas e 

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

vai mantido o indeferimento da concessão da gratuidade da justiça. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

suportar as custa e despesas processuais. Para demonstrar um critério 

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

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

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

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

patrimônio, a presunção de necessidade resta debelada, necessitando 

aquele que requer assistência da defensoria prove sua condição de 

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

se enquadrar no critério estabelecido para a presunção da necessidade 

poderá requerer a assistência jurídica gratuita ao Defensor Público Geral 

do Estado demonstrando que, apesar da renda familiar mensal ultrapassar 

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

honorários de advogado e custas processuais sem prejuízo do seu 

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

caput deste artigo poderá ser apresentado com o preenchimento de 

formulário padronizado (modelo anexo), ao qual serão anexados: 
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declaração de necessitado ou de hipossuficiente; formulário de avaliação 

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

aluguel, despesas médicas e outras que possam demonstrar que o 

requerente não dispõe de condições para contratar advogado e custear 

eventuais despesas em processo judicial. (...).” Por estas razões, o 

indeferimento da assistência judiciárias gratuita é medida que se impõe. 

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

dias, PROCEDER ao recolhimento das custas e taxas processuais, sob 

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

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

autos tocante a opção de gratuidade da justiça. Após decorrido o prazo 

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

CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 16 de abril 

de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003337-83.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOCENIL ALMEIDA LINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003337-83.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: JOCENIL ALMEIDA LINO Advogado(s) do reclamante: 

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. verifico que a parte autora se manifestou acerca 

da decisão de ID 11069326, da qual determinou a comprovação da 

alegada hipossuficiência, aduzindo, em suma: “(...)hipossuficiência já 

foram juntados a exordial (ID 11002635, 11003524), sendo o autor 

autônomo, trabalhando no ramo de técnico de informática, não percebe 

uma renda mensal. Neste ato, faz juntada do extrato bancário do autor do 

mês de dezembro de 2017 e janeiro de 2018, onde comprova a ausência 

de condições de arcar com custas e taxas processuais. Após tais 

consideração, passo ao pedido de retificação quanto ao valor investido. 

Ocorre que houve um erro material na exordial, quanto ao valor investido 

pelo requerente, sendo o valor investido R$ 3.000,00 (três mil) reais na 

aquisição de 01 (uma) conta AdCentral Family com 04 (quatro) adcentral 

adicional, conforme documento de Id. 11003427. Assim, requer que seja 

desde já emendado a inicial, retificando os valores investidos, restando os 

valores atualizados no valor de R$ 5.515,12 (cinco mil quinhentos e cinco 

reais e doze centavos), conforme cálculo retificado em anexo. Requer que 

seja retificado o valor da causa, junto ao processo na página do PJE....

(...)” É consabido que o benefício da gratuidade da justiça destina-se a 

possibilitar o acesso à Justiça àqueles que não apresentem condições de 

arcar com as despesas sem prejuízo de sua própria mantença, ou, de sua 

família. Admite-se, de outra via, a concessão em circunstâncias 

especialíssimas, quando efetivamente demonstrada com provas 

verossímeis a alegação de insuficiência de recursos para arcar com as 

custas processuais, o que não é o presente caso, eis que a parte autora, 

intimada a comprovar a hipossuficiência trouxe aos autos somente cópia 

do extrato bancário dos dias 26 à 28 de dezembro de 2017 e de 02 à 22 

de janeiro de 2018 A regra consolidada no artigo mencionado é relativa, 

uma vez que, da alegada insuficiência de recursos para pagar custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, se admite prova em 

sentido contrário, quando da existência de elementos que afirmam a 

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

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

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

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

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

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

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

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. AUSENTE PROVA 

ACERCA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. DECISÃO 

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

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

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

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

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

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

indício no sentido da necessidade quanto ao pagamento das custas e 

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

vai mantido o indeferimento da concessão da gratuidade da justiça. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

suportar as custa e despesas processuais. Para demostrar um critério 

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

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

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

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

patrimônio, a presunção de necessidade resta debelada, necessitando 

aquele que requer assistência da defensoria prove sua condição de 

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

se enquadrar no critério estabelecido para a presunção da necessidade 

poderá requerer a assistência jurídica gratuita ao Defensor Público Geral 

do Estado demonstrando que, apesar da renda familiar mensal ultrapassar 

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

honorários de advogado e custas processuais sem prejuízo do seu 

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

caput deste artigo poderá ser apresentado com o preenchimento de 

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

declaração de necessitado ou de hipossuficiente; formulário de avaliação 

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

aluguel, despesas médicas e outras que possam demonstrar que o 

requerente não dispõe de condições para contratar advogado e custear 

eventuais despesas em processo judicial. (...).” Por estas razões, o 

indeferimento da assistência judiciárias gratuita é medida que se impõe. 

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

dias, PROCEDER ao recolhimento das custas e taxas processuais, sob 

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

IV, ambos do CPC/2015), ademais vislumbro que a autora não juntou aos 

autos documentos suficientes necessários para o recebimento da inicial, 

assim, deverá a mesma, em igual prazo, (15 dias) trazer aos autos prova 

do negócio jurídico realizado entre as partes, bem como para que 

especifique os documentos a serem exibidos, sob pena de extinção do 

feito sem resolução do mérito. 2.1) Em consequência, RETIFIQUE-SE a 

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

decorrido o prazo assinalado no item “2”, com, ou sem atendimento, 

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

prejuízo, defiro o pedido de retificação quanto ao valor, proceda-se o 

necessário. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 16 de abril de 2018. TIBÉRIO 

DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003147-23.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003147-23.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: ADENILSA BATISTA Advogado(s) do reclamante: ELSON 

CRISTOVAO ROCHA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. 

Verifico que a parte autora se manifestou acerca da decisão de ID 

10815585, da qual determinou a comprovação da alegada 

hipossuficiência, bem como a comprovação de relação jurídica entre as 

partes, aduzindo, em suma: “(...)A respeito do r. despacho, vem 

demonstrar sua situação financeira por meio da apresentação de 
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Declaração de Hipossuficiência, visto que a Requerente é DO LAR e não 

possui renda alguma. A Requerente declarou seu rendimento mensal qual 

serve para o sustento básico de sua família. Portanto seus ganhos não 

comportam custear as despesas e custas processuais sem prejuízo para 

com o sustento familiar (...)A autora, portanto, junta aos autos cópias dos 

Boletos pagos, comprovando os pagamentos realizados pelo divulgador à 

empresa Ré o que evidencia a vinculação da Requerente como divulgador 

dos produtos TELEXFREE e consequente direito ao crédito dos valores 

pagos. Onde deve ser lido, a Requerente faz juntada dos prints de tela do 

sistema Telex FREE e dos logins das contas junta a Requerida, 

comprovando assim o vínculo entre as partes. Em ata continuo, requer o 

prosseguimento do feitoconforme requerido na inicial. ” É consabido que o 

benefício da gratuidade da justiça destina-se a possibilitar o acesso à 

Justiça àqueles que não apresentem condições de arcar com as 

despesas sem prejuízo de sua própria mantença, ou, de sua família. 

Admite-se, de outra via, a concessão em circunstâncias especialíssimas, 

quando efetivamente demonstrada com provas verossímeis a alegação de 

insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, o que 

não é o presente caso, eis que a parte autora, intimada a comprovar a 

miserabilidade trouxe aos autos somente comprovante de residência e 

declaração de hipossuficiência. A regra consolidada no artigo mencionado 

é relativa, uma vez que, da alegada insuficiência de recursos para pagar 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, se admite prova 

em sentido contrário, quando da existência de elementos que afirmam a 

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

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

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

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

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

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

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

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. AUSENTE PROVA 

ACERCA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. DECISÃO 

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

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

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

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

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

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

indício no sentido da necessidade quanto ao pagamento das custas e 

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

vai mantido o indeferimento da concessão da gratuidade da justiça. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

suportar as custa e despesas processuais. Para demostrar um critério 

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

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

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

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

patrimônio, a presunção de necessidade resta debelada, necessitando 

aquele que requer assistência da defensoria prove sua condição de 

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

se enquadrar no critério estabelecido para a presunção da necessidade 

poderá requerer a assistência jurídica gratuita ao Defensor Público Geral 

do Estado demonstrando que, apesar da renda familiar mensal ultrapassar 

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

honorários de advogado e custas processuais sem prejuízo do seu 

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

caput deste artigo poderá ser apresentado com o preenchimento de 

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

declaração de necessitado ou de hipossuficiente; formulário de avaliação 

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

aluguel, despesas médicas e outras que possam demonstrar que o 

requerente não dispõe de condições para contratar advogado e custear 

eventuais despesas em processo judicial. (...).” Por estas razões, 

considerando que a parte, não trouxe aos autos os documentos 

necessários para provar o alegado o indeferimento da assistência 

judiciárias gratuita é medida que se impõe. DETERMINAÇÕES INTIME-SE a 

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

recolhimento das custas e taxas processuais, sob pena de indeferimento 

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

CPC/2015), ademais vislumbro que a autora não juntou aos autos 

documentos suficientes necessários para o recebimento da inicial, assim, 

deverá a mesma, em igual prazo, (15 dias) trazer aos autos prova do 

negócio jurídico realizado entre as partes, bem como para que especifique 

os documentos a serem exibidos, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito. Em consequência, RETIFIQUE-SE a autuação dos 

autos tocante a opção de gratuidade da justiça. Após decorrido o prazo 

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

CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 17 de abril 

de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000684-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OXIGENIO CUIABA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT0009502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JADERSON REFATTI DA SILVA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000684-11.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: OXIGENIO CUIABA LTDA Advogado(s) do reclamante: 

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS EXECUTADO: JADERSON REFATTI 

DA SILVA - EPP Advogado(s) do reclamado: DIONE CARMO RAMOS 

Vistos. A parte autora Oxigênio Cuiabá LTDA – MULTIFIX noticiou aos 

autos o descumprimento do acordo homologado judicialmente, ao deixar de 

pagar as parcelas vencidas em 27/07/2017 e 27/08/2017. Informou que o 

acordo pactuado entre as partes previa que em caso de eventual 

inadimplemento de qualquer das parcelas implicaria no vencimento 

antecipado das demais, descontando-se apenas o valor pago, incidindo 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor em atraso, no qual totaliza o 

valor de R$ 9.296,44 (nove mil duzentos e noventa e seis reais e quarenta 

e quatro centavos). Pediu a intimação da parte executada para pagar o 

débito referente às parcelas vencidas e vincendas, além da multa 

prevista. Em caso de não pagamento, pediu pela realização de penhora 

“online” via bacenjud e constrição veicular via renajud e posteriormente 

pela expedição de mandado de penhora e avaliação a ser cumprido pelo 

oficial de justiça visando à constrição de bens da parte executada (id 

9714763). Ato de impulsionamento determinando a intimação da parte 

executada para efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 523 do CPC), acrescidos das custas, bem como para 

apresentação de impugnação, em igual prazo, caso não haja o pagamento 

voluntário (id 9716434). No id 10471456 foi certificado o decurso do prazo 

para a parte executada pagar o débito ou opor embargos à execução. 

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

Decido. Trata-se de execução de título extrajudicial em que foi 

homologado, por sentença, o acordo entabulado entre as partes. Após a 

certidão de trânsito em julgado a parte exequente noticiou o 

descumprimento da avença, pugnando pela intimação da parte executada, 

por meio de seu advogado, via DJE, para efetuar o pagamento do débito 

objurgado, por simples petição de juntada, sem observar as regras 

estabelecidas nos artigos 523 e 524, ambos do CPC. Pois bem. A parte 

exequente deveria ter promovido o cumprimento da sentença pelo rito do 

artigo 523 do CPC, primeiro, porque a sentença homologatória transitou em 

julgado consoante certidão acostada aos autos. Segundo, porque com o 

trânsito em julgado, encerrou a fase de conhecimento. Assim, a parte 

exequente deveria ter observado o que dispõe o artigo 524 do CPC, que 

estabelece: “Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído 

com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição 

conter: I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 
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exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º; II 

- o índice de correção monetária adotado; III - os juros aplicados e as 

respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da 

correção monetária utilizados; V - a periodicidade da capitalização dos 

juros, se for o caso; VI - especificação dos eventuais descontos 

obrigatórios realizados; VII - indicação dos bens passíveis de penhora, 

sempre que possível.”. No caso dos autos, entendo que os atos da 

Secretaria da Vara posteriores à juntada da petição que informou o 

descumprimento do acordo, qual seja, o ato de impulsionamento (id 

9716434), bem como a certidão de decurso do prazo (id 10471456), 

devem ser revogados, já que a peça apresentada pela parte exequente (id 

9714763) não está de acordo com o que dispõe o artigo 524 do CPC. 

Desse modo, deverá a parte promover o cumprimento da obrigação da 

forma adequada. O TJMT tem decidido: “APELAÇÃO CÍVEL – 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA - SEGURO DPVAT – 

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE APELAÇÃO – 

SENTENÇA EXTINTIVA DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – 

CABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA – 

SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL – 

DESCUMPRIMENTO - INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10% - APLICABILIDADE – 

NATUREZA PROCESSUAL - MAS SOMENTE POSSIBILIDADE APÓS A 

INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO - ACORDO EM PRIMEIRO 

GRAU – INDEFERIMENTO DE APLICAÇÃO DO ART.475-J DO CPC/73 

CORRESPONDENTE AO ARTIGO 523, §1º CPC/15 - FASE QUE NÃO SE 

INICIA DE FORMA AUTOMÁTICA – PRECEDENTES - AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE MULTA 

E CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO NO ACORDO 

CELEBRADO – PAGAMENTO REALIZADO ANTES DO INÍCIO DO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE SALDO 

REMANESCENTE - RECURSO DESPROVIDO. É cabível o recurso de 

apelação em face da sentença que, reconhecendo o depósito do valor 

correspondente ao débito, extingue o cumprimento de sentença. O acordo 

homologado judicialmente é título executivo judicial e com o 

descumprimento pode ser iniciada a fase de cumprimento de sentença, 

com a possibilidade da aplicação da multa prevista no artigo 523, §1º do 

CPC. Tal multa tem natureza legal, sendo desnecessária sua previsão no 

acordo homologado judicialmente. O cumprimento de sentença não se 

efetiva de forma automática, mas apenas após a intimação do advogado 

para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, a partir de 

quando, caso não efetue, passará a incidir a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação. [...] (Ap 123294/2016, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 28/04/2017)”. O 

pedido de descumprimento via simples petição caberia se, na fase de 

conhecimento o processo tivesse sido suspenso até o prazo estabelecido 

entre as partes para o cumprimento voluntário da obrigação acordada 

(artigo 922, parágrafo único, do CPC), o que não ocorreu no caso dos 

autos. Neste sentido, o TJMT tem decidido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. ENSINO PARTICULAR. EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. 

DESCUMPRIMENTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PENHORA ON 

LINE. I - Trata-se de execução de título extrajudicial, em que foi 

homologado acordo entre as partes. Descumprido o pacto, o 

prosseguimento deve se dar nos mesmos autos a teor do disposto no art. 

515, III c/c art. 922, Parágrafo único, do CPC. II - Cabível a penhora on line, 

via Bacen Jud, postulada pelo agravante, pois de acordo com a Lei 

nº11.382/2006 não se mostra mais necessária a exigência de a parte 

agravante esgotar todas as diligências cabíveis no sentido de localizar 

bens passíveis de penhora. Outrossim, o art.835 do CPC prioriza a 

penhora em dinheiro. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO". (Agravo de 

Instrumento Nº 70074701889, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 08/08/2017)”. 

Ante o exposto, CHAMO O FEITO A ORDEM para revogar o ato de 

impulsionamento (id 9716434), bem como a certidão de decurso do prazo 

(id 10471456), tornando-os sem efeito. INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, promover o cumprimento da obrigação pela 

forma adequada, sob pena de não conhecimento do pedido. Decorrido o 

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

necessário. Alta Floresta-MT, 17 de abril de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 133233 Nr: 6876-45.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alliance Construtora Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Halaiko Peças e Serviços Ltda

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

OAB:13182-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Eliane Maria Almeida Teles Hammoud - 

OAB:9315-B/MT

 Ante o exposto, pelas alegações acima esposadas, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos moldes do artigo 487, I do CPC, 

com resolução do mérito, para que produzam os seus devidos efeitos 

legais, e, via de consequência revogo a concessão da medida liminar de 

sustação de protesto.Oficie-se o Cartório competente, dando-lhe ciência 

desta decisão.Condeno a requerente ao pagamento de eventuais custas 

processuais remanescentes e honorários sucumbenciais que fixo em 10% 

(dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no 

artigo 85, § 2º, do CPC.Transitada em julgada a sentença, arquive-se, com 

as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 134227 Nr: 7422-03.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alliance Construtora Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Halaiko Peças e Serviços Ltda

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

OAB:13182-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA STORMOVSK 

FERREIRA DUTRA - OAB:MT 20.059, Daruich Hammoud - OAB:8101-B, 

Eliane Maria Almeida Teles Hammoud - OAB:9315-B/MT

 Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos 

iniciais e, em consequência, julgo extinto o feito com resolução de mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.INDEFIRO o pedido de litigância de má-fé, conforme consignado no 

bojo desta decisão.Condeno a requerente ao pagamento de eventuais 

custas processuais remanescentes e honorários sucumbenciais que fixo 

em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, com 

fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC.Transitada em julgada a sentença, 

arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 113623 Nr: 2298-73.2014.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Bertin, Rinaldo Bertin, Antônio Sérgio 

Bertin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar nos autos, acerca da 

devolução da correspondência pela EBCT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 106742 Nr: 2061-73.2013.811.0007

 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: André Junior Mazieiro
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, BV Financeira S/A

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

OAB:5091-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

estes autos com o fito de intimar a Parte Autora, na figura de seu 

Advogado, para manifestar-se quanto à devolução da Carta Precatória 

(Fls. 92/94), atestando a mudança de endereço do Réu, no prazo de 5 

(cinco) dias.

Vinicius Augusto Jans Paiva

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 132537 Nr: 6545-63.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria dos Anjos Sabia

 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: Procurador do INSS - OAB:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de aposentadoria por 

idade de trabalhador rural formulado por Maria dos Anjos Sabia em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face da ausência dos 

requisitos legais, e julgo EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.CONDENO a 

parte autora no pagamento de custas e honorários advocatícios que FIXO 

em quinze por cento (15%) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, 

§§ 2º e 3º, I, do CPC/2015, que ficarão com suas EXIGIBILIDADES 

SUSPENSAS pelo prazo do art. 98, § 3º do NCPC, eis que o feito tramita 

sob o pálio da Justiça Gratuita.Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001039-21.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAESTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO RIBEIRO FURTADO BLANCO OAB - MT8450/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001039-21.2017.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 59.970,51; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[1/3 DE 

FÉRIAS]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MAESTRO 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE 

ALTA FLORESTA Vistos. Colha-se o parecer Ministerial, consignando-se o 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para sentença. Alta Floresta, 

MT, 25 de abril de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000590-63.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADMAR DIBA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000590-63.2017.8.11.0007 

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

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

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

etc. Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos modificativos 

opostos pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, já 

qualificada, contra a sentença proferida nos autos, com fulcro no artigo 

1.022 do CPC, alegando, em síntese, erro material/contradição, uma vez 

que a ré foi citada em 18/02/2017 e não em 16/10/2015, como constou na 

r. sentença (id 11782195). Em contrarrazões, a parte autora 

manifestou-se concordando com o pedido da ré, bem como pediu pela 

retificação da data do acidente para fazer constar como correto o dia 

10/07/2015 - boletim de ocorrência e não 10/07/2017 como constou 

também na parte dispositiva da sentença (id 12618438). Vieram-me os 

autos conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e Decido. Os 

presentes embargos merecem ser conhecidos, eis que presentes os 

pressupostos de admissibilidade. No mérito, vejo que razão assiste a 

embargante. Explico. O artigo 1.022 do CPC/2015, dispõe que os embargos 

de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial nas seguintes 

hipóteses: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º”. Da análise dos autos, vejo que 

realmente houve um erro material na sentença, uma vez que o AR 

acostado aos autos demonstra que a citação da ré ocorreu em 

18/02/2017, e não em 16/10/2015, como constou na sentença prolatada. 

Quanto à data do acidente, vejo também que assiste razão à parte autora, 

pois na parte dispositiva da sentença constou a data de 10/07/2017, 

todavia os fatos ocorreram em 10/07/2015 como consta no boletim de 

ocorrência juntado aos autos. Ante o exposto, RECEBO os Embargos de 

declaração e DOU TOTAL PROVIMENTO para retificar a data da citação da 

parte ré, bem como a data do fato, ambas descritas na parte dispositiva da 

sentença, fazendo constar como correta a seguinte parte dispositiva: 

“Ante o exposto, a pretensão JULGO PROCEDENTE inicial para 

CONDENAR a SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT 

S.A. a pagar ao autor ADMAR DIBA a verba indenizatória complementar 

pelo dano sofrido no acidente de trânsito no valor de R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), quantia 

esta que deverá ser corrigida monetariamente a partir da data do acidente 

(10/07/2015, boletim de ocorrência) até a data do efetivo pagamento 

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

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

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

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

moratórios a partir da citação (18/02/2017 – AR juntado aos autos) no 

importe de um por cento (1%) ao mês até a data do efetivo pagamento 

(Súmula 426 do STJ)”, mantendo incólume as demais determinações. 

Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 23 de abril de 2018. TIBÉRIO 

DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001149-83.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR RODE (AUTOR)

VALDOMIRO FERRARESI (AUTOR)

JULIO GIACOMIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIR DEITOS (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001149-83.2018.8.11.0007 

AUTOR: ZOOTECNIA SAL GADO LTDA e outros (3) Advogado(s) do 

reclamante: JOEL QUINTELLA RÉU: DAIR DEITOS Vistos etc. Trata-se de 

Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos por Valdemar 
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Rode e outros, contra a decisão proferida nos autos, com fulcro no artigo 

1.022 do CPC, alegando, em síntese, que a decisão inicial foi omissa por 

não ter apreciado o pedido de desconstituição do requerido Dair Deitos da 

qualidade de administrador da empresa Zootecnia Sal Gado LTDA. 

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

Decido. Os presentes embargos merecem ser conhecidos, eis que 

presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, vejo que assiste 

razão a parte embargante. Explico. O artigo 1.022 do CPC/2015 dispõe que 

os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial 

nas seguintes hipóteses: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro 

material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de 

se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou 

em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob 

julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 

1º”. Da análise dos autos, vejo que o pedido de desconstituição do 

requerido da qualidade de administrador judicial da empresa Zootecnia Sal 

Gado LTDA, não apreciado. Porém, entendo que, neste momento 

processual, não comporta o acolhimento do pleito de desconstituição do 

administrador Dair Deitos, uma vez que o pedido se confunde com o 

próprio mérito da causa, contudo entendo que os poderes do referido 

sócio administrador devem ser suspensos até a realização da Assembleia 

e a regularização da empresa ou análise do mérito. Ressalto que, o juiz 

não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas 

partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico 

adequado para dar o devido e regular prosseguimento ao processo. Por 

fim, desnecessária a intimação da parte embargada para manifestar-se 

nos moldes do art. 1.023, §2° do CPC, tendo em vista que ainda não houve 

a triangularação da relação processual. Ante o exposto, RECEBO os 

Embargos de declaração e DOU TOTAL PROVIMENTO para fazer integrar 

na decisão inicial de concessão da tutela de urgência a seguinte 

determinação: “A suspensão dos poderes do requerido Dair Deitos da 

qualidade de sócio-administrador da empresa Zootecnia Sal Gado LTDA 

até a realização da Assembleia Ordinária e/ou extraordinária e 

regularização da empresa ou análise do mérito, se for o caso”. Oficie-se a 

Junta Comercial de Mato Grosso, localizada na Av. Perimetral Aux. Oeste, 

n. 77, Setor C, município de Alta Floresta-MT, para averbação da presente 

decisão, a fim de que averbe a suspensão dos poderes do 

sócio-administrador Dair Deitos nos assentos da empresa. No mais, 

mantenho incólumes as demais determinações. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 25 de abril de 2018. TIBÉRIO DE 

LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002624-11.2017.8.11.0007

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 ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1002624-11.2017.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

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

intimar o(a)s patrono(a)s da(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder 

ao recolhimento das Custas processuais conforme cálculo ID. 11827906, 

através de guia própria que poderá ser emitida no site: 

www.tjmt.jus.br/servicos/guias - Justiça Comum Primeira Instância, 

selecionando a opção Custas e Taxas Finais ou Remanescentes. ? 

ADVERTÊNCIA: Comprovar o pagamento através da juntada do 

comprovante original nos autos. Caso não seja comprovado o 

recolhimento, conforme orientado acima, referido débito será remetido ao 

Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento a protesto e anotações no Cartório Distribuidor 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, 25 de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002624-11.2017.8.11.0007

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 ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1002624-11.2017.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

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

intimar o(a)s patrono(a)s da(s) parte autora para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, proceder ao recolhimento das Custas processuais conforme cálculo 

ID. 11827906, nos termos da sentença proferida nos autos, através de 

g u i a  p r ó p r i a  q u e  p o d e r á  s e r  e m i t i d a  n o  s i t e : 

www.tjmt.jus.br/servicos/guias - Justiça Comum Primeira Instância, 

selecionando a opção Custas e Taxas Finais ou Remanescentes. ? 

ADVERTÊNCIA: Comprovar o pagamento através da juntada do 

comprovante original nos autos. Caso não seja comprovado o 

recolhimento, conforme orientado acima, referido débito será remetido ao 

Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento a protesto e anotações no Cartório Distribuidor 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, 25 de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000236-38.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAZINE LUIZA S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

 

Processo: 1000236-38.2017.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

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

intimar o(a)s patrono(a)s da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

proceder ao recolhimento das Custas processuais conforme cálculo ID. 

11900995, nos termos da sentença proferida nos autos, através de guia 

própria que poderá ser emitida no site: www.tjmt.jus.br/servicos/guias - 

Justiça Comum Primeira Instância, selecionando a opção Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes. ? ADVERTÊNCIA: Comprovar o pagamento 

através da juntada do comprovante original nos autos. Caso não seja 

comprovado o recolhimento, conforme orientado acima, referido débito 

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

para fins de encaminhamento a protesto e anotações no Cartório 

Distribuidor 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, 25 

de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000305-70.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO SIDINEI ALBINO (REQUERIDO)

 

Processo: 1000305-70.2017.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

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

intimar o(a)s patrono(a)s da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

proceder ao recolhimento das Custas processuais conforme cálculo ID. 

11901113, nos termos da sentença proferida nos autos, através de guia 

própria que poderá ser emitida no site: www.tjmt.jus.br/servicos/guias - 

Justiça Comum Primeira Instância, selecionando a opção Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes. ? ADVERTÊNCIA: Comprovar o pagamento 

através da juntada do comprovante original nos autos. Caso não seja 
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comprovado o recolhimento, conforme orientado acima, referido débito 

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

para fins de encaminhamento a protesto e anotações no Cartório 

Distribuidor 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, 25 

de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000947-43.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR DOS SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

Processo: 1000947-43.2017.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

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

intimar o(a)s patrono(a)s da parte requerida para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, proceder ao recolhimento das Custas processuais “pro-rata” 

conforme cálculo ID. 12740803, (Custas e taxa judiciária total R$ 323,49 

nos termos da sentença proferida nos autos, através de guia própria que 

poderá ser emitida no site: www.tjmt.jus.br/servicos/guias - Justiça 

Comum Primeira Instância, selecionando a opção Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes. ADVERTÊNCIA: Comprovar o pagamento através da 

juntada do comprovante original nos autos. Caso não seja comprovado o 

recolhimento, conforme orientado acima, referido débito será remetido ao 

Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento a protesto e anotações no Cartório Distribuidor 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, 25 de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000881-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação do patrono da parte autora acerca da decisão proferida nos 

autos (ID 12516505).

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003163-74.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDELCIO APARECIDO MINIKOWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Intimação do patrono da parte autora acerca da decisão proferida nos 

autos (ID 11548250 ).

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003032-02.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DOS SANTOS DELARINCY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Intimação do patrono da parte autora acerca da decisão proferida nos 

autos (ID 11726877 ).

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002613-79.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIMAS MACANEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Intimação do patrono da parte autora acerca da decisão proferida nos 

autos (ID 11723749).

Intimação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002735-92.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIA TOLEDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002735-92.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: EFIGENIA TOLEDO DE SOUZA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos, 1 – Diante das comprovações apresentadas, 

recebo a inicial e sua emenda. 2 – Defiro a gratuidade de justiça, 

RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO. 3 – Nos termos do art. 

511, do CPC, INTIMEM-SE os requeridos, na pessoa da sociedade de 

advogados indicada na exordial, para, querendo, apresentar contestação 

em 15 dias, sob pena de presunção da veracidade das alegações 

aventadas na exordial. 4 - Na hipótese de ser apresentada contestação 

que traga preliminar e/ou documentos, INTIME-SE a parte autora para, POR 

ATO DA SECRETARIA, para, no prazo de 15 dias, a teor do art. 350, do 

CPC, oferecer impugnação. 5 – Consigno que os pedidos de inversão do 

ônus da prova e de exibição de documentos serão apreciados em decisão 

saneadora, conforme disposto no art. 357, do CPC. 6 – Após, conclusos. 

Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 11096 Nr: 381-73.2001.811.0007

 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: Vitor Hugo Poletto, Ari Heidrich

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Henrique Cabrera, José Roberto Cabrera

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

OAB:5476/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva - 

OAB:8341-MT

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

OAB:5091-B, Carlos Eduardo Furim - OAB:6543/MT, CARLOS 

EDUARDO FURIM - OAB:6543/O, Fabiana Schaedler - OAB:38.063/RS, 

Nelma Betânia Nascimento Sicuto - OAB:5176-B

 Vistos,

 Considerado o teor da manifestação de fl. 311, em substituição, NOMEIO o 

engenheiro Luiz Cesar Lino de Oliveira, CREA 2.602.938.009 (Rua das 

Margaridas, 70, Cond. Res. Florais Cuiabá, CEP 78.049-410, Cuiabá-MT), 

para efetuar a perícia, independentemente de compromisso, com base no 

artigo 468, do Código de Processo Civil em vigência.

 Às providências, nos termos das derradeiras decisões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 118875 Nr: 6622-09.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusdete dos Santos Barbosa

 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:

 Vistos,
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 Considerando o teor da derradeira manifestação, NOMEIO em substituição 

a médica Dra. Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 4232, para efetuar perícia 

médica na parte autora, independentemente de compromisso, com base no 

artigo 468, do Código de Processo Civil em vigência.

Às providências, nos termos da decisão de fl. 76.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 59120 Nr: 3755-53.2008.811.0007

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rone Rodrigues de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT, Silvia 

Jociane Leite Branco - OAB:7085-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Indefiro o pedido de suspensão fundamentado no art. 921, III, do CPC 

(ausência de bens penhoráveis), eis que inaplicável à fase procedimental.

 Intime-se o polo ativo para que em até 10 dias requeira as medidas 

pertinentes para a formação da relação processual, sob pena de extinção 

do feito por ausência superveniente de interesse de agir.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 113541 Nr: 2058-84.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doroteia dos Santos Martins

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

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

OAB:13616/MT

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

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

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

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

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

pagamento. Com o trânsito em julgado, arquive-se. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 133231 Nr: 6875-60.2015.811.0007

 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: Ana Cerqueira Viana Dalla Riva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 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, efetuar a retirado do Ofício 

nº320/2018, para as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 66826 Nr: 6317-98.2009.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene de Toledo Ramalho

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

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

OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Coimbra 

Donegatti - OAB:290089, CAROLINA RODRIGUES - OAB:13486/O, 

Eduardo Montenegro Dotta - OAB:155.456

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

4.8.18.1 da CNGC, impulsiono os autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da 

parte requerida para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 118584 Nr: 6395-19.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronta Comercial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. F. Rodrigues Eireli -ME - Águia Madeiras

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

OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Nunes Ferreira - 

OAB:19969/0, Jovenina Carmosa de Sousa Moraes - OAB:17215/O

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da proposta de 

pagamento de fls. 56/67.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 114028 Nr: 2489-21.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A (Atual denominação do Banco Itaú 

S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Senda - Indústria e Comércio de Cereais Ltda - 

ME, Edson Arrotéia

 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 Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, 

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

autora a manifestar-se no prazo de 15 dias, acerca da penhora online 

infrutífera.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 24253 Nr: 928-45.2003.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. Nunes da Silva & Cia Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Agustini - 

OAB:MT/12.500A

 Vistos,

 Trata-se de execução fiscal em que o polo ativo informou a quitação da 

dívida e pediu a extinção.

 É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 Tendo em vista a satisfação do débito, sem mais delongas, nos termos do 

art. 924, II do CPC, extingo o processo.

 Considerando que o polo ativo informou a regularização da dívida 

apontada neste feito, tenho como quitados os honorários advocatícios.

 Condeno o polo passivo ao pagamento das custas processuais.

 Com o trânsito em julgado e anotado o necessário, arquive-se.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 119504 Nr: 7145-21.2014.811.0007

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IBC, GMC, RBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabella Tarsitano Armoa 

Belucio Gaetano - OAB:23.686/MT, Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT, Rafael Leite Barbosa - OAB:17.817/0 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos,

Ivanete Biazoto Corte, Gilberto Marchiori Corte e Rafael Biazoto Corte 

ajuizaram demanda em face de Uilmarina Maria da Silva, todos qualificados 

nos autos, objetivando a regulamentação de visitas da criança Lavynia da 

Silva Corte.

Consta na exordial que a criança é neta dos dois primeiros requerentes e 

filha do terceiro, bem como que a requerida é mãe da mesma e detém a 

guarda da infante. Ainda, segundo a peça vestibular, esta última impede o 

contato entre os envolvidos, o que afasta a menor do convívio com a 

família paterna.

 Recebida a inicial, a demandada foi citada à fl.47, sendo realizados 

estudos acerca do contexto após os envolvidos optarem pela 

heterocomposição.

 Contudo, após a prática de alguns atos foi designada sessão de 

conciliação, ocasião em que os autores informaram a realização de 

acordo extrajudicial com a requerida e pediram a extinção do processo 

(fl.148/148-v).

Com vista dos autos, o promotor de justiça destacou a revelia manifestou 

pela extinção do feito nos moldes do art. 485, VIII do CPC(fl.150/150-v).

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

O quadro acima assinalado autoriza a conclusão de que os autores não 

possuem mais interesse do processo, pois solucionaram o conflito de 

forma extrajudicial.

 Diante disso, reconheço a ausência superveniente do interesse de agir e 

extingo o processo nos termos do art. 485, VI do CPC, revogando a 

antecipação de tutela anteriormente concedida.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 60381 Nr: 4887-48.2008.811.0007

 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: Sergio Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

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

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

Salles Padovan Rezek - OAB:10.959/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:13.604/MT

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

4.8.18.1 da CNGC, impulsiono os autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 69150 Nr: 2123-21.2010.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brasil Telecom S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13245-A/MT, Gabriela Alves de Deus - 

OAB:13235-A/MT, Isabela Lunardon - OAB:MS/13.781, Paulo Roberto 

Canhete Diniz - OAB:13239-A/MT

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

OAB:8930/MT

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, diante do que dispõe o 

artigo 85 com relação ao valor da causa, no sentido de que deve ser 

atualizado, apresente o calculo do que entende devido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 69152 Nr: 2125-88.2010.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brasil Telecom S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13245-A/MT, Elen Marques Souto - 

OAB:73109, Isabela Lunardon - OAB:MS/13.781, Paulo Roberto 

Canhete Diniz - OAB:13239-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourdes Volpe Navarro - 

OAB:MT - 6279-A

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, diante do que dispõe o 

artigo 85 com relação ao valor da causa, no sentido de que deve ser 

atualizado, apresente o calculo do que entende devido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 66409 Nr: 5896-11.2009.811.0007

 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: Marinalva da Silva Rezende Almeida

 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 Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, 

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

autora a manifestar-se no prazo de 10 dias, acerca do laudo pericial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 60994 Nr: 364-56.2009.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. S. Agroindustrial Ltda

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Sophia 

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

 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 

executada para, no prazo de 5 (cinco) dias, dar atendimento à decisão de 

fls. 98, devendo apresentar documento onde conste a assinatura de todos 

os atuais sócios da pessoa jurídica executada, com a expressa 

concordância com o destino da transferência para a conta indciada às fls. 

100.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 60994 Nr: 364-56.2009.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. S. Agroindustrial Ltda

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Sophia 

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

 Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública do Estado de 

Mato Grosso contra HS Agroindustrial Ltda..

 Entre um ato e outro, às fls. 68 e 70, a parte exequente requereu a 

extinção do feito, tendo em vista que a parte executada quitou o seu 

débito.

 Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos 

do artigo 924, II, do CPC/2015, considerando que foi satisfeita a obrigação.

Custas pela executada.

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

mediante as baixas e cautelas de praxe.

Proceda-se o levantamento da penhora/arresto, se houver, com as 

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

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001973-76.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEPHER RICCIELLE SOUZA COSTA (AUTOR)

RAQUEL GABRIEL GAIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURDES VOLPE NAVARRO OAB - MT0006279A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC/MT, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimação da parte autora, na pessoa de 

seu patrono habilitado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

impugnar a contestação juntada nesta ação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001912-21.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA OAB - MT0016612A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. F. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONO os autos para INTIMAR a parte requerida, na pessoa de seu 

patrono habilitado, para que, em 15 (quinze) dias, se manifeste acerca do 

relatório de estudo psicossocial juntado aos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002620-71.2017.8.11.0007

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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC/MT, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimação da parte autora, na pessoa de 

seu patrono habilitado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

impugnar a contestação juntada nesta ação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001099-91.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CARDOSO BERARDINELLI MONTEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MOCCI DADALTO OAB - MT19947/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001099-91.2017.8.11.0007 Vistos. 1 - INTIME-SE a 

parte autora para, nos termos e prazo do artigo 437, § 1º, do CPC, 

manifestar-se acerca dos documentos juntados pelo requerido. 2 – Após, 

conclusos para sentença. Às providências. CUMPRA-SE. Alta Floresta, 

MT, 23 de abril de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141706 Nr: 3898-61.2016.811.0007

 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: Celia Pinheiro Wagner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Ribeiro dos Santos

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): INTERESSADOS, 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: Diante do exposto, com fulcro nos artigos 487, inciso I e 755 do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido com resolução do 

mérito, para decretar a interdição de MARIA RIBEIRO DOS SANTOS, 

nomeando-lhe como curadora sua filha, CELIA PINHEIRO 

WAGNER.Oficie-se ao Cartório de Registro de Pessoas Naturais para 

proceder a inscrição da interdição, nos termos do artigo 92, da Lei n.º 

6.015/73.Outrossim, seja publicada a presente sentença, nos termos do 

§3º do artigo 755 do atual Código de Processo Civil.Isento de custas e 

despesas processuais, sendo incabível a condenação em verba 

honorária.Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários 

médicos periciais ao Dr. Duarte Antonio Guerra, médico psiquiatra, CRM 

4336, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais). Dessa forma, 

expeça-se a pertinente certidão e intime-se o médico perito para sua 

retirada em Cartório.Após o trânsito em julgado e, providenciada a devida 

inscrição no registro civil, arquivem-se os autos.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mariangela da Silva e 

Souza, digitei.

Alta Floresta, 24 de abril de 2018

Tálata Daiane Limberger BattirolaGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 38028 Nr: 3571-05.2005.811.0007

 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): JD, WMP, FFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mara Mone Ferreira Soares 

Furim - OAB:MT/17224, Wilmar David Lucas - OAB:4.136-A

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

impulsiono estes autos, para intimar a parte REQUERIDA, com a finalidade 

de INTIMAÇÃO para, querendo, no prazo de 15(quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso interposto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 71201 Nr: 4172-35.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Educacional Matogrossense - IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATILAINE DA SILVA BIAZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Marcelo Ambrosio Cintra - OAB:8.934 MT, PEDRO 

PAULO PEIXOTO D SILVA JUNIOR - OAB:12.007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Cristóvam da Rocha - 

OAB:17812/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos a fim de 

intimar as partes, na pessoa de seus procuradores, acerca da decisão a 

seguir transcrita, de fls. 182/183: "Vistos.

(...)

ISTO POSTO, acolho a manifestação da executada e determino o 

desbloqueio do valor de R$ 6.075,41 (seis mil e setenta e cinco reais com 
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quarenta e um centavos), incidente sobre a conta poupança Banco Sicredi 

n. 62836-0, agencia 0818, de titularidade desta executada.

Logo, preclusa essa decisão, seja realizado o DESBLOQUEIO acima 

determinado. Ainda, determino a remessa dos autos ao contador judicial, 

para que realize a atualização do débito, considerando-se o demonstrativo 

de fl. 22. Incidente correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de 

cada parcela e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (fl. 149).

Após, intime-se a exequente para que se manifeste quanto ao 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias e conclusos.

Intimem-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 116358 Nr: 4589-46.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine Aparecida Rinaldo Larocca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB ALTA FLORESTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B, Erica Cristiane Iocca - OAB:MT/16.958-O, Salvador 

Peres Peres - OAB:6440-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso 

Cavalari - OAB:9.494 - MT

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

finalidade de intimar a parte requerida, na pessoa do advogado habilitado, 

para manifestar acerca da proposta de honorários de fls. 112, no prazo 

de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 71201 Nr: 4172-35.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Educacional Matogrossense - IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATILAINE DA SILVA BIAZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Marcelo Ambrosio Cintra - OAB:8.934 MT, PEDRO 

PAULO PEIXOTO D SILVA JUNIOR - OAB:12.007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Cristóvam da Rocha - 

OAB:17812/MT

 Vistos.(...). DECIDO.Tendo em vista que a análise da matéria arguida não 

demanda dilação probatória, passo ao seu julgamento.Assiste razão à 

executada quanto à alegação de impenhorabilidade.Com efeito, conforme 

expresso às fls. 167 e 168, a mesma conta bancária, Banco Sicredi n. 

62836-0, agencia 0818, é utilizada de forma vinculada, para as funções de 

conta corrente e conta poupança. Contudo, há aplicações diversas para 

cada uma dessas operações.Dessa forma, conforme expresso à fl. 168, 

diversas operações bancárias foram realizadas pela executada, na 

função conta corrente, o que não se verificou à fl. 167, na função conta 

poupança. Logo, presente a proteção da impenhorabilidade invocada, nos 

termos do artigo 833, inciso X do CPC(...)ISTO POSTO, acolho a 

manifestação da executada e determino o desbloqueio do valor de R$ 

6.075,41 (seis mil e setenta e cinco reais com quarenta e um centavos), 

incidente sobre a conta poupança Banco Sicredi n. 62836-0, agencia 

0818, de titularidade desta executada.Logo, preclusa essa decisão, seja 

realizado o DESBLOQUEIO acima determinado. Ainda, determino a 

remessa dos autos ao contador judicial, para que realize a atualização do 

débito, considerando-se o demonstrativo de fl. 22. Incidente correção 

monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada parcela e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da citação (fl. 149).Após, intime-se a 

exequente para que se manifeste quanto ao prosseguimento do feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias e conclusos.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 105208 Nr: 418-80.2013.811.0007

 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 Tavares, Cleusa Aparecida Ruy Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Candido Gomez Duré, Nilson Brito Costa 

Fernandes, João Braga, Clarice Hinski dos Santos

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, declarando o domínio dos 

Requerentes sobre o imóvel urbano “sub judice”, qual seja, lote urbano 

situado no Setor A, lote n. 03, quadra n. 02, com área de 1.000,00 m2, sob 

matrícula n. 4.442 junto ao Cartório do RGI do 6º Ofício da Comarca de 

Cuiabá, sendo posteriormente recebido no Cartório do RGI desta Comarca, 

sob matrícula n. 31.013, conforme certidão expedida pelo Cartório de 

Registro de Imóveis de Alta Floresta (fls. 56 e 138).Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Considerando que não 

houve resistência à pretensão da parte Autora, em observância ao 

princípio do interesse e de acordo com o pacífico entendimento 

jurisprudencial, as custas processuais deverão ser suportadas pela 

Requerente, estando suspensa a exigibilidade por ser referida parte 

beneficiária da gratuidade de justiça. Incabível a condenação do Requerido 

ao pagamento de honorários advocatícios, eis que trata-se de ação 

necessária e não houve resistência ao pedido, por parte do requerido.Por 

fim, de acordo com o disposto no artigo 1.238 do Código Civil, a presente 

sentença meramente declaratória da aquisição da propriedade imóvel 

servirá de título para o registro no cartório respectivo, uma vez que se 

trata de forma originária de aquisição da propriedade.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Certificado o trânsito em julgado da sentença, 

expeça-se mandado para o registro no Cartório de Registro de Imóveis 

competente e arquivem-se os autos.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001216-48.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DE TOLEDO RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

SIDNEI TADEU CUISSI OAB - MS17252 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA RAMALHO CARNEIRO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JEOVA DE SOUZA SANTOS (TESTEMUNHA)

JULIANA WICHINHESKI (TESTEMUNHA)

JAIR JOSE GONCALVES (TESTEMUNHA)

ALMIR DALLA COSTA (TESTEMUNHA)

PEDRO KIYOSHI KINFUKU (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001216-48.2018.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 600.000,00; Tipo: Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/

[Oitiva]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: IRENE DE 

TOLEDO RAMALHO Parte Ré: REQUERIDO: SONIA MARIA RAMALHO 

CARNEIRO Vistos. DESIGNO audiência para colheita da oitiva das 

testemunhas indicadas na carta precatória para o dia 08 de agosto de 

2018, às 13h:30min. OFICIE-SE ao Juízo Deprecante. Após, observadas as 

formalidades legais, devolva-se com as nossas homenagens. Intimem-se. 

Às providências. Cumpra-se Alta Floresta, MT, 24 de abril de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001966-84.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI APARECIDO ZAIDEN DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 
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FLORESTA DECISÃO Processo: 1001966-84.2017.8.11.0007; Valor causa: 

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

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: CLAUDINEI 

APARECIDO ZAIDEN DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Considerando o teor 

da certidão retro, NOMEIO em substituição à perita anteriormente 

designada, a Dra. Fernanda Sutilo Martins para realizar a perícia médica na 

parte autora, no dia 23.06.2018, às 09h:10 (Hospital Cristo Redentor), 

independentemente de compromisso, com base no artigo 468, II do Novo 

Código de Processo Civil. No mais, cumpra-se nos termos da decisão de Id 

n. 11117423. Intimem-se. Às providências. Expeça-se o necessário. Alta 

Floresta, MT, 24 de abril de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000809-76.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R M COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000809-76.2017.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 18.901,17; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 

(1111)/[CHEQUE]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: M 2 

COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA Parte Ré: EXECUTADO: R M 

COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Vistos. 1) Revogo a decisão prolatada 

sob o Id n. 11704186, vez que anteriormente houve a conversão da ação 

monitória em execução judicial. 2) Diante da comprovação da propriedade, 

DEFIRO o pedido de penhora e avaliação do imóvel matriculado sob o n. 

19.280 do CRI de Alta Floresta–MT, consoante o disposto nos §§ 1º e 2º 

do art. 845, do CPC. 3 - EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação dos 

bem indicado. 4 - Após, INTIME-SE da penhora e avaliação a parte 

devedora, por meio de seu causídico ou pessoalmente, caso não tenha 

procurador nos autos (art. 841, § 1º, do CPC), e, pessoalmente o seu 

cônjuge, se casado for (art. 842, do CPC). 5 - Cumpridas as diligências 

supramencionadas sem qualquer manifestação nos autos, INTIME-SE a 

parte exequente para informar se pretende a adjudicação do bem, nos 

termos do art. 876, do CPC. 6- Cumpridas as diligências 

supramencionadas, INTIME-SE a parte exequente para manifestar o que 

entender por direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta, MT, 24 de abril de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001492-50.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ALEXANDRE SIQUEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001492-50.2016.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 11.030,29; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS, EXPROPRIAÇÃO DE BENS]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT Parte Ré: 

RÉU: EDSON ALEXANDRE SIQUEIRA Vistos. 1) Revogo a decisão retro, 

vez que lançada erroneamente. Pois bem. Não cumprido o mandado e/ou 

não oferecidos embargos, conforme se verifica da certidão de Id n. 

10981311, constituir-se-á em título executivo judicial, nos termos do art. 

701, § 2º, do CPC. 2) Assim, DEFIRO o pedido de Id n. 11018100 e 

DETERMINO a intimação pessoal do devedor para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, quitar o débito apontado, consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá honorários em cumprimento 

de sentença e nem a multa de 10% estipulada no artigo 523, §1º do CPC. 

No caso de pagamento parcial no prazo previsto, incidirá sobre o restante 

a multa e os honorários previstos no artigo 523, §1º. 3) Não pago o débito 

no prazo de 15 dias, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser constritos tantos 

bens quantos bastem para a completa garantia do crédito exequendo, 

incluindo os honorários arbitrados no cumprimento de sentença e a multa 

no percentual de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

em razão do disposto no artigo 523 do Código de Processo Civil. 4) 

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

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

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, se o 

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

no artigo 525, § 1º do Código de Processo Civil. 5) Não havendo penhora 

ou não localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte credora para que 

adote as providências cabíveis. 6) Não oferecida impugnação, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 7) Seja a distribuição e 

autuação do feito convertida para cumprimento de sentença após o 

decurso do prazo recursal. Intime-se. Expeça-se. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta, MT, 24 de abril de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002977-51.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BOCARDI BIANCHINI OAB - MT24043/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002977-51.2017.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 21.269,69; Tipo: Cível; Espécie: LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS (152)/

[CORREÇÃO MONETÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LUCIMARA MACHADO Parte Ré: REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A, LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER, CARLOS 

NATANIEL WANZELER, JAMES MATTHEW MERRILL, CARLOS ROBERTO 

COSTA Vistos. Defiro o pedido de consulta, via sistema INFOJUD, com o 

escopo de verificar acerca do endereço atual da parte requerida CARLOS 

NATANIEL WANZELER-CPF n. 003.287.887-75 e JAMES MATTEW MERRIL 

CPF n. 703.167.791-21, conforme extrato em anexo. Caso reste frutífera a 

consulta do endereço, cumpra-se a decisão prolatada sob o Id n. 

10744811. De outro lado, caso reste infrutífera a consulta do endereço, 

via sistema INFOJUD, intime-se a parte autora para manifestar, em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Alta Floresta, 

MT, 24 de abril de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002897-87.2017.8.11.0007

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:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo a intimação da parte REQUERIDA do 

inteiro teor da sentença de ID – 11899392, bem como do Recurso 
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apresentado no ID nº 12041968, para querendo apresentar as 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Certifico, ainda, o recurso foi 

interposto tempestivamente e que a parte autora requer os benefícios da 

Justiça Gratuita. Alta Floresta, 25 de abril de 2018 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010882-90.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CAVAGNOLI DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE XAVIER DIAS RIBEIRO OAB - MT0005919A-B (ADVOGADO)

MARCELO DA SILVA CASSAVARA OAB - MT0014596D (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seus 

representantes legais, do inteiro teor da juntada do ID nº 

12050818/12050849, bem como para indicar os dados bancários: número 

da conta (corrente), nº da Agência, Banco e nº do CPF/CNPJ do titular da 

conta, no prazo de 05 (cinco) dias, para posterior transferência de 

valores. Alta Floresta - MT, 25 de abril de 2018 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010511-58.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE JESUS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo a intimação da parte autora, na pessoa 

de seus representantes legais, do inteiro teor da juntada do ID nº 

12063611/12063645, bem como para indicar os dados bancários: número 

da conta (corrente), nº da Agência, Banco e nº do CPF/CNPJ do titular da 

conta, no prazo de 05 (cinco) dias, para posterior transferência de 

valores. Alta Floresta - MT, 25 de abril de 2018 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001480-36.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LVL COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MAIARA SILVA PRIORI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001480-36.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: LVL COMERCIO E SERVICOS 

LTDA. - EPP EXECUTADO: MAIARA SILVA PRIORI 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, o que foi feito em gabinete sobre o valor exequendo. 

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

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

do FONAJE, devendo ser intimadas as partes. 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. Após, 

designe-se data para realização da audiência de conciliação, oportunidade 

em que o executado poderá oferecer embargos à execução, conforme 

art. 53, § 1º da Lei n.º 9.099/95. 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, 27 de 

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

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010384-57.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON GOMES PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (EXECUTADO)

IMPERIAL MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO OAB - MT0004151S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010384-57.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: DENILSON GOMES PINHEIRO 

EXECUTADO: IMPERIAL MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP, LG 

ELECTRONICS DO BRASIL LTDA 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001746-86.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. DE LIMA CONFECCOES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001746-86.2017.8.11.0007 REQUERENTE: VERONICA FRANCISCO DA 

SILVA REQUERIDO: J. L. DE LIMA CONFECCOES - ME Vistos. Trata-se de 

Embargos de Declaração interposto por J L DE LIMA CONFECÇÕES ME, 

alegando omissão havida na sentença de ID nº. 11804839, sob o 

argumento de que não analisou a ilegitimidade passiva arguida em 

contestação, bem como não considerou o pedido de produção de prova 

oral. É o necessário. DECIDO. Quanto à ilegitimidade passiva alegada pela 

requerida, vê-se que a sentença objurgada constou expressamente: 

“Inicialmente rejeito a preliminar aventada pela defesa no tocante a 

ilegitimidade passiva, pois verifico que nos documentos anexados à 

exordial, notadamente o comprovante de pagamento de parcela, consta o 

nome “REI DO PANO”, bem como na descrição do nome fantasia na 

certidão de registro de pessoa jurídica colacionado pela própria 

reclamada, comprovando assim a relação jurídica entre as partes”. No que 

atine a irresignação da embargante quanto ao julgamento antecipado da 

lide, evola-se da contestação apresentada que não houve formulação 
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expressa de pedido de realização de audiência de instrução, constando, 

tão somente no último parágrafo do petitório, o pedido genérico e de praxe 

quanto ao acatamento de todas as provas admitidas em juízo. Ademais, 

nenhuma das alegações rebatidas na tese de defesa indicou que a prova 

de algum fato específico se daria de forma testemunhal, tendo o julgador 

se valido de seu livre convencimento. Desse modo, não se vislumbra a 

incidência de omissão a ensejar cerceamento de defesa. A irresignação 

do embargante se dá quanto ao mérito da causa, e, persistindo 

discordância, deverá valer-se da via adequada. Ante o exposto, NÃO 

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos no id n.º 

12616826, 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 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, 

23 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: 1000099-90.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA EVANGELISTA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (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: 

1000099-90.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ELVIRA EVANGELISTA DE 

CARVALHO REQUERIDO: CLARO S/A Vistos. Intime-se a parte 

sucumbente/requerente para adimplir as custas processuais, em 05 

(cinco) dias, observando-se o regramento da CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento. Após, tendo em vista o decurso do prazo 

superior a 15 (quinze) dias sem manifestação das partes após o trânsito 

em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas 

de praxe, nos termos do artigo 1006 da CNGC/MT. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 14 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: 1001400-38.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL JESUS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001400-38.2017.8.11.0007 REQUERENTE: EZEQUIEL JESUS DE LIMA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de Embargos de 

Declaração interposto por TELEFONICA BRASIL S/A, alegando omissão 

havida na sentença de ID nº. 11300993, sob o argumento de que deixou 

de fundamentar a existência de dano moral. É o necessário. DECIDO. Em 

análise percuciente dos autos, constato que a peça apresentada não 

merece prosperar, por se tratar de instrumento inadequado para modificar 

a sentença, senão vejamos. Sobre os embargos de declaração, os artigos 

48 e 49 da Lei nº. 9.099/95 preconizam: 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, tal petitório deve ser manejado com o 

escopo de elucidar obscuridade, afastar contradição ou suprimir omissão 

ou dúvida existente no julgado. In casu, vejo que inexiste qualquer 

omissão, dúvida, contradição ou obscuridade na sentença, sendo certo 

que sobre o dano moral o decisório expressamente apontou o que segue: 

“No que tange ao pedido de reparação a título de danos morais, entendo 

que a conduta da empresa reclamada causou sim abalo emocional ao 

reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível de 

indenização, posto que não adotou as cautelas necessárias procedendo 

com a inclusão do nome deste nos órgãos restritivos de crédito em razão 

de uma dívida que o mesmo desconhecia”. Desta feita, por verificar a não 

ocorrência das hipóteses de cabimento de embargos, não devem ser 

acolhidos e, permanecendo o inconformismo quanto à aludida decisão, 

resta ao embargante à interposição do recurso cabível. Ante o exposto, 

NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos no id n.º 

11805322, 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 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, 

23 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: 1001001-72.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE ELIZIARIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

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 14:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001002-57.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL VERISSIMO 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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

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 15:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001003-42.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA LOURENCAO (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

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 15:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000642-25.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE FERREIRA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

V. A. MARTINS ROJAS - ME (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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 13:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001482-69.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO OAB - BA0022903A 

(ADVOGADO)

AMANDA ALVES OAB - SP326111 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001482-69.2017.8.11.0007 REQUERENTE: PATRICIA DE SOUSA SILVA 

REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, 

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. Vistos. Relatório dispensado em face do 

permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Consoante se depreende da 

minuta de ID nº. 12234761, a parte autora e a requerida MULTILASER 

INDUSTRRIAL S/A entabularam acordo após a prolação de sentença (ID 

n.º 3317017), e pretendem sua homologação. Sabe-se que a 

jurisprudência pátria admite a homologação do acordo mesmo após a 

prolação da sentença, sem que isto represente ofensa à coisa julgada. 

Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

AÇÃO REVISIONAL. INDEFERIDO O PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO NO JUÍZO DE ORIGEM. POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO 

JUDICIAL MESMO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA COM TRÂNSITO EM 

JULGADO. PRECEDENTES. MODIFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA 

NESTE GRAU RECURSAL. Não há qualquer impedimento ao magistrado em 

homologar acordo realizado pelas partes, ainda que nele contenha 

disposição diversa daquela contida na sentença, haja vista que estão em 

pauta direitos patrimoniais disponíveis e as partes são livres para 

transacionar em qualquer fase processual, sem que, com isso, esteja se 

ofendendo a coisa julgada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70071606008, Décima Terceira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, 

Julgado em 23/02/2017). A solução amigável do conflito está em 

consonância com a legislação pertinente. Ante o exposto, HOMOLOGO a 

transação celebrada entre as partes, e JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 da Lei nº 9.099/95). Dispensada a intimação das 

partes e patronos, conforme art. 914 da CNGC/MT. Entretanto, 

considerando que a requerida ELETROMAR não faz parte do acordo 

apresentado, intime-a do presente. Arquive-se. Cumpra, 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, 23 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: 1000294-41.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CONDE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL GILDO DA SILVA (REQUERIDO)

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: 

1000294-41.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ADRIANA CONDE COSTA 

REQUERIDO: MANOEL GILDO DA SILVA Vistos. Ausente o relatório em 

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

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

Civil. I – Preliminar – inépcia da inicial Rejeito a preliminar arguida, na 

medida em que a inicial descreve os fatos e o pedido decorre logicamente 

dele, sendo preenchidos pela autora todos os requisitos do art. 319 do 

NCPC. II – Mérito No mérito a autora anexou aos autos cheque emitido em 

20 de maio de 2016, pré-datado para 20.10.2016, argumentando ser 

credora do requerido e ao fim requer condenação na obrigação de pagar 

o valor devido. Em sua contestação o requerido alega necessidade de 

discussão da causa debendi, tendo em vista a inexistência de 

comprovação da relação jurídica que originou o negócio. Não se constitui 

obrigação jurídica da autora descrever a causa debendi de cheque 

prescrito, porquanto incumbirá ao devedor discuti-la, demonstrando a 

ausência ou a ilegitimidade da causa que originou a emissão da cambial em 

referência. A prova escrita é um cheque prescrito, a significar a 

existência de um débito não pago no prazo previsto em lei e devolvido pelo 

motivo 21 “sustado" o que autoriza a ação proposta sem descrição do 

negócio subjacente. Observa-se que o art. 13, caput, da Lei 7.357/1985 

dispõe: “As obrigações contraídas no cheque são autônomas e 

independentes”. Assim, confere ao cheque a sua autonomia com relação 

às obrigações do negócio celebrado, não podendo, inclusive, serem 

opostas exceções pessoais contra seu portador, como preceitua o art. 25 

da Lei supra citada: “Quem for demandado por obrigação resultante de 

cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações 

pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o 

portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor”. Deste 

modo, a autora credora do cheque não necessita informar, nem mesmo 

provar, a origem do débito, que é presumidamente válido e lícito. Nesse 

sentido é a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO 

PELO PROCEDIMENTO MONITÓRIO - CHEQUE PRESCRITO - CAUSA 

"DEBENDI" - DESNECESSIDADE - SÚMULA 299 DO STJ. Não é necessária 

a explicitação da causa "debendi" na inicial, sendo imprescindível apenas 

a juntada do título prescrito. Entendimento predominante no STJ. Não há 

que se discutir a prescrição do título, pois é plenamente admissível ação 

monitória fundada em cheque prescrito. Rejeição da preliminar e 

improvimento do recurso. (APL 00024860320038190210, DÉCIMA SÉTIMA 

CÂMARA CÍVEL, Relator EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, julgamento 

19 de Outubro de 2005, publicação 27/10/2005). Na hipótese, trata-se de 

locupletamento ilícito, proposta dentro do biênio exigido pelos artigos 59 e 

61, da Lei n.º 7.357/85 “Lei do Cheque”, o que implica, pois, na 

desnecessidade de demonstração da causa debendi. O cheque é título de 

crédito conhecido como ordem de pagamento à vista. A partir do momento 

em que o emitente assina o cheque, ele pode, conforme art. 8º da Lei 

7.537/85, nominar o cheque. Isso significa que o título não está disponível 

ao portador, mas tão somente àquele que foi nomeado como beneficiário, 

ou seja, transmissível apenas por endosso, nos termos do art. 17 da Lei 

n.º 7.357/1985: “O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem 

cláusula expressa ‘’ à ordem’’, é transmissível por via de endosso.”. Não é 

possível de discussão da causa subjacente nesses autos, pois sequer 

houve demonstração que a autora é terceira de má-fé, ou que tenha 

recebido o cheque a título de agiotagem. Nosso ordenamento jurídico veda 

o enriquecimento sem causa. O não pagamento de título de crédito pelo 

emitente, que foi devolvido por sustação, e gerou inevitável prejuízo a 

credora, e o consequente locupletamento ilícito do seu devedor. III – 

Dispositivo Ante o exposto, rejeito a preliminar e JULGO PROCEDENTE o 

pedido autoral, com suporte do art. 487, inciso I, do NCPC para condenar o 

requerido no pagamento à parte autora da importância de R$ 1.500,00 (mil 

e quinhentos reais), corrigidos monetariamente (INPC) a partir do 

inadimplemento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação. Inexistindo condenação em custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95), aguarde-se o trânsito em 

julgado da presente sentença. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos 
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legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com 

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

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

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de abril de 

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

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001001-72.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE ELIZIARIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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 CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DA MM. (ª) 

JUIZ(A) MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO NÚMERO DO 

PROCESSO: 1001001-72.2018.8.11.0007- PJE Procedimento do Juizado 

Especial Cível « Procedimento de Conhecimento « Processo de 

Conhecimento « PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO REQUERENTE: 

JAQUELINE ELIZIARIO DE LIMA. REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01, ENDEREÇO: CIDADE DE 

DEUS, S/N, BAIRRO VILA YARA, PRÉDIO PRATA, 4º ANDAR, NA CIDADE 

DE OSASCO/SP, CEP –06.029-900. FINALIDADE: CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DO 

REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., na pessoa do 

representante legal, acima qualificada, nos termos do art. 212, §2° do CPC, 

combinado com o art. 12 da Lei 9.099/95, para todos os termos da ação 

indicada, cuja as cópias seguem anexas, ciente que deverá comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 23 de maio de 2018, às 

14:40 horas, na sede do Juizado Especial, sito 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, 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: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Alta Floresta - MT, 24 de abril de 2018. 

monali ribeiro estagiária matrícula 34412 Maria Izabel dos Anjos Olsen 

Gestor(a) Judiciário(a) Prov. 055/07-CGJ Sede do juizado e Informações: 

Av. Ariosto da Riva, 1.987 Bairro: Centro. Cidade: Alta Floresta-MT 

Cep:78580000 Fone: (66) 3512-3600

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001002-57.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL VERISSIMO 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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DA MM. (ª) 

JUIZ(A) MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO NÚMERO DO 

PROCESSO: 1001002-57.2018.8.11.0007 - PJE Procedimento do Juizado 

Especial Cível « Procedimento de Conhecimento « Processo de 

Conhecimento « PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO REQUERENTE: 

SAMUEL VERISSIMO DA SILVA. REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. - 

CNPJ: 60.746.948/0001-12, ENDEREÇO: CIDADE DE DEUS, S/N, BAIRRO 

VILA YARA, NA CIDADE DE OSASCO/SP, CEP –06.029-900. FINALIDADE: 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DO REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO S.A, na 

pessoa do representante legal, acima qualificada, nos termos do art. 212, 

§2° do CPC, combinado com o art. 12 da Lei 9.099/95, para todos os 

termos da ação indicada, cuja as cópias seguem anexas, ciente que 

deverá comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 23 

de maio de 2018, às 15:00 horas, na sede do Juizado Especial, sito 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, 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: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Alta Floresta - 

MT, 24 de abril de 2018. Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestor(a) 

Judiciário(a) Prov. 055/07-CGJ monali ribeiro estagiária matrícula 34412 

Sede do juizado e Informações: Av. Ariosto da Riva, 1.987 Bairro: Centro. 

Cidade: Alta Floresta-MT Cep:78580000 Fone: (66) 3512-3600

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001003-42.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA LOURENCAO (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DA MM. (ª) 

JUIZ(A) MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO NÚMERO DO 

PROCESSO: 1001003-42.2018.8.11.0007 - PJE Procedimento do Juizado 

Especial Cível « Procedimento de Conhecimento « Processo de 

Conhecimento « PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO REQUERENTE: VERA 

LUCIA LOURENCAO. REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 

60.746.948/0001-12, ENDEREÇO: CIDADE DE DEUS, S/N, BAIRRO VILA 

YARA, NA CIDADE DE OSASCO/SP, CEP –06.029-900. FINALIDADE: 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DO REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO S.A, na 

pessoa do representante legal, acima qualificada, nos termos do art. 212, 

§2° do CPC, combinado com o art. 12 da Lei 9.099/95, para todos os 

termos da ação indicada, cuja as cópias seguem anexas, ciente que 

deverá comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 23 

de maio de 2018, às 15:20 horas, na sede do Juizado Especial, sito 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, 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: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Alta Floresta - 

MT , 24 de abril de 2018. Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestor(a) 

Judiciário(a) Prov. 055/07-CGJ monali ribeiro estagiária matrícula 34412 
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Sede do juizado e Informações: Av. Ariosto da Riva, 1.987 Bairro: Centro. 

Cidade: Alta Floresta-MT Cep:78580000 Fone: (66) 35 12-3600

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000642-25.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE FERREIRA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. MARTINS ROJAS - ME (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DA MM. (ª) 

JUIZ(A) MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO NÚMERO DO 

PROCESSO: 1000642-25.2018.8.11.0007 - PJE Procedimento do Juizado 

Especial Cível « Procedimento de Conhecimento « Processo de 

Conhecimento « PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO REQUERENTE: 

GISLENE FERREIRA DE MELO. REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A., CNPJ: 07.207.996/0001-50, ENDEREÇO: CIDADE 

DE DEUS, S/N, BAIRRO VILA YARA, PRÉDIO PRATA, 4º ANDAR, NA 

CIDADE DE OSASCO/SP, CEP –06.029-900. FINALIDADE: 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DO REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A., na pessoa do representante legal, acima 

qualificada, nos termos do art. 212, §2° do CPC, combinado com o art. 12 

da Lei 9.099/95, para todos os termos da ação indicada, cuja as cópias 

seguem anexas, ciente que deverá comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o dia 24 de maio de 2018, às 13:20 horas, 

na sede do Juizado Especial, sito 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, 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: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Alta Floresta - MT, 25 de abril de 2018. 

monali ribeiro estagiária matrícula 34412 Maria Izabel dos Anjos Olsen 

Gestor(a) Judiciário(a) Prov. 055/07-CGJ Sede do juizado e Informações: 

Av. Ariosto da Riva, 1.987 Bairro: Centro. Cidade: Alta Floresta-MT 

Cep:78580000 Fone: (66) 3512-3600

5ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137512 Nr: 1650-25.2016.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonel Rosa da Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEONEL ROSA DA MAIA, Cpf: 

03266372069, Rg: 510.644.285-7, Filiação: Leonilda da Silva e Milto Rosa 

da Maia, data de nascimento: 30/04/1993, brasileiro(a), natural de Liberato 

Salzano-RS, solteiro(a), operador de máquinas, Telefone 66.9942.0122. 

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: Diante do exposto, o Ministério Público denuncia a 

pessoa de LEONEL ROSA DA MAIA, pela pratica do delito previsto no 

artigo 306, caput e § 1º, inciso II, da Lei Federal n. 9.503/1.997 (Código de 

Trânsito Brasileiro).

Despacho: 1.Solicite-se informações quanto ao cumprimento da carta 

precatória expedida.2.Cumpra-se.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Edilene Ferreira 

Duarte Sandmann, digitei.

Alta Floresta, 13 de abril de 2018

Lucilene Tizo PetriGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 155104 Nr: 3599-50.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Grisant Mello, Edevaldo Francisco de 

Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O, Ana Paula Barella - OAB:20.342/MT, 

Wagner Silveira Fagundes - OAB:22276/O

 13.Dessa forma, pelos fundamentos acima expostos e muito embora a 

segregação provisória possua natureza de medida drástica e indesejada, 

as razões para a sua decretação, por ora, subsistem, motivo pelo qual, a 

custódia não deve ser revogada.14.Ante ao exposto e, em consonância 

com o parecer Ministerial, INDEFIRO o Pedido de Revogação da Prisão 

Preventiva do réu EDEVALDO FRANCISCO DE ARRUDA, notadamente por 

persistir os mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto 

cautelar.1.CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.2.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.3.Às providências.Alta Floresta/MT, 16 de abril 

de 2018. Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003024-25.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR VICENTE CALIXTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1003024-25.2017.8.11.0007 VALMIR VICENTE CALIXTO 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 789 da CNGC/MT, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao autor para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 24 de abril de 2018. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000641-74.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JEREMIAS RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000641-74.2017.8.11.0007; Valor causa: 

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

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JEREMIAS RODRIGUES DA 

SILVA Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o §1º do art. 1.009. Havendo apelação adesiva ou preliminares 

nas contrarrazões, INTIME-SE o apelante para apresentar contrarrazões 

ou manifestar-se a respeito das preliminares, no prazo de 15 (quinze) 

dias, consoante disposto no §2º, do art. 1.009, do novo códex adjetivo 

civil. Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos 

do art. 219 da referida Lei. Após as providências necessárias, nos termos 

do artigo 1011 do NCPC, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, 

com as homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 

da CNGC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 16 de abril de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002288-07.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS ALVES LAGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURDES VOLPE NAVARRO OAB - MT0006279A (ADVOGADO)

GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO OAB - MT0015825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1002288-07.2017.8.11.0007 LAIS ALVES LAGE ESTADO DE 

MATO GROSSO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e artigo 789 da CNGC/MT, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de abrir vistas ao autor para réplica, no prazo de 15 

(quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 25 de 

abril de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI 

Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 44535 Nr: 4618-77.2006.811.0007

 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: Alexandre Artur Perroni, Álvaro Lima Junior, Arlindo 

Fabian, Cesar Augusto Perroni, Fernando Bueno Fabian, Milton José 

Tessari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pousada Jurumé, Luiz Fernando Quadro 

Moraes, Ernestina C. Moraes

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

OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos,

 Nos termos do art. 145, § 1º do CPC, me declaro suspeita para decidir os 

pedidos desse feito.

Diante disso, encaminhem-se os autos para meu substituto legal, devendo 

a secretaria da 6ª vara cumprir os atos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 135428 Nr: 582-40.2016.811.0007

 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: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Pinheiro Segantine, Marcos da Silva 

Borges, James Rogério Baptista, Juliano Marques Ribeiro, Jair Roberto 

Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Moraes Aboin - 

OAB:332.099/OAB-SP, Ana Célia de Julio - OAB:13.227-B / MT, Celso 

Reis de Oliveira - OAB:5476/MT, Dakari Fernandes Tessmann - 

OAB:32.548/GO, Thiago Stuchi Reis de Oliveira - OAB:MT/18179-A

 Vistos.

Trata-se de Ação Civil Pública c/c pedido Liminar proposta pela Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso contra Vitor Pinheiro Segantine, Marcos 

da Silva Borges, James Rogério Baptista, Juliano Marques Ribeiro e Jair 

Roberto Marques, alegando, em síntese, que os requeridos têm causado 

lesão a várias pessoas, na fixação de seus honorários advocatícios em 

ações previdenciárias, em percentual excessivo (50% cinquenta por 

cento sobre o valor a ser auferido).

Ocorre que, preparando o feito para o seu julgamento e buscou-se junto 

ao site do TJMT informação sobre eventual julgamento do recurso 

interposto em face da decisão que concedeu a medida liminar (Agravo de 

Instrumento n. 35352/2016).

Dessa forma, verificou-se que, pelo Juízo Ad quem, por maioria de votos, 

houve o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa ad causam arguida 

pela parte recorrente. Em consequência, determinou-se a extinção do 

feito, junto ao Juízo a quo. Ainda, consta no extrato de andamento 

processual que o feito encontra-se em fazer de confecção de acórdão.

ISTO POSTO, aguarde-se em Cartório a comunicação nos autos do 

julgamento do Agravo de Instrumento n. 35352/2016, bem como a 

certificação do transito em julgado do acórdão nele prolatado.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 58941 Nr: 3527-78.2008.811.0007

 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): Sonia dos Santos Miguel, Ademar Alves 

Siqueira, Antônio Alves Batista, Maria Aparecida de Souza Siqueira, Ana 

de Brito Batista

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

requeira o que entender de direito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 68446 Nr: 1413-98.2010.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maury Borges da Silva - 

OAB:10129/MT

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

OAB:13.227-B / MT, Antonio Alves da Silva - OAB:19004/O

 Vistos. Trata-se de Ação de Ação de Guarda com pedido de tutela 

antecipada proposta por Raimundo Bernardo de Souza em desfavor de 

Marli dos Santos, em beneficio dos menores Raquel dos Santos Sousa e 

Tiago Vinicius dos Santos de Sousa. Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como se sabe, é dever da 

parte manter seu endereço atualizado nos autos, e a parte autora deixou 

de fornecer seu novo endereço. Por outro lado, determina o art. 274, 

parágrafo único, do CPC, que as intimações dirigidas no endereço 

declinado na inicial presumem-se válidas. Vejamos: “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 
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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.” Assim, tendo em vista que a 

parte autora passou a residir em outro endereço sem informar ao Juízo, e 

ainda, a presunção de validade de sua intimação para dar o devido 

andamento no feito no antigo endereço, resta caracterizado o abandono 

da causa, razão que impõe a extinção do feito. Em consequência, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ISENTO de custas 

e despesas processuais. Intime-se. Transitado em julgado, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 164899 Nr: 1504-13.2018.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Aygnes Carpejani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Tadeu dos Anjos

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

OAB:15285-MT

 Sem delongas, a documentação apresentada nos autos dá conta de que 

a aquisição do imóvel por parte do Embargante (filho do Executado) se deu 

antes da realização da penhora, eis que o bem foi penhorado em 

19.06.2017, e a alegada aquisição do mesmo ocorreu em 17.02.2016, 

mediante escritura pública de compra e venda submetida ao registro 

imobiliário em 16.03.2016, todavia, tal aquisição ocorreu APÓS o 

ajuizamento da ação executiva de Código Apolo n. 132278. Logo, o 

contrato de compra e venda entre o Embargante e o Executado foi 

celebrado quando já tramitava a ação de execução movida contra o 

vendedor-executado. Nesse sentido, diante do panorama apresentado, 

visualizado sob a ótica de um juízo de cognição sumária, tenho que os 

elementos de convicção até então produzidos pelo Embargante não 

autorizam a concessão da liminar pretendida, visto que existem indícios da 

prática de fraude à execução. Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial: EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO - PENHORA - 

CAMINHÃO - COMPRA E VENDA - TERCEIRO PROPRIETÁRIO - INDÍCIOS DE 

FRAUDE - LIMINAR INDEFERIDA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO 

FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA - DECISÃO MANTIDA - 

RECURSO IMPROVIDO. Não deve ser concedida a medida liminar em 

embargos de terceiro cujo proprietário de veículo penhorado o adquiriu 

sob suspeita de fraude, resultando na ausência dos pressupostos do 

fumus boni iuris e periculum in mora. Ao magistrado é verossímil o 

indeferimento da liminar quando se depara com diversas irregularidades 

que acarretam em forte indício de fraude, devendo visar sempre a 

satisfação do credor no recebimento do crédito. (AI 46407/2006, DR. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 09/08/2006, Publicado no DJE 21/08/2006) Posto isso, havendo indícios 

de fraude à execução, INDEFIRO a liminar pretendida. CITE-SE o 

Embargado para responder à demanda no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme o artigo 675 do Novo Código de Processo Civil, constando a 

advertência dos artigos 334 e 344 do NCPC. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 121992 Nr: 616-49.2015.811.0007

 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): POUSADA JURUENA LTDA ME, Rayanne da 

Costa Santos, Raylan da Costa Santos, HILDACIR MATOS DA COSTA 

SANTOS

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICO BRAGA 

CURI - OAB:25382

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s) POUSADA JURUENA LTDA. – ME (CNPJ: 

11.486.650/0001-05), RAYANNE DA COSTA SANTOS (CPF: 

046.535.841-17), RAYLAN DA COSTA SANTOS (CPF: 033.009.211-12) e 

HILDACIR MATOS DA COSTA SANTOS (CPF: 344.754.353-15), nos termos 

do art. 854, do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado à fl. 69v (R$ 70.140,82).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 74/2018

O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO a Portaria nº 41/2018/DF, de 16.3.2018, e a Portaria nº 

65/2018/DF, de 17.4.2018, que estabeleceram as Escalas de Plantão 

Regional Mensal desta Comarca para os meses de abril e maio do corrente 

ano;

CONSIDERANDO as determinações contidas no Provimento nº 

10/2016/CM, de 6.5.2016, que estabelece o Plantão Regional no Primeiro 

Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso nos 

finais de semana e feriados, bem como o plantão semanal;

CONSIDERANDO pedido de alteração formulado pelas Gestoras Adriana 

Antônia de Rezende e Matilde Vieira Castro;

RESOLVE:

Art. 1º - ALTERAR EM PARTE, a Portaria nº 41/2018/DF, de 16.3.2018 e a 

Portaria nº 65/2018/DF, de 17.4.2018, no que tange ao Plantão Judiciário 

Regional dos Gestores Judiciários desta Comarca, nos dias abaixo 

especificado:

PLANTÃO REGIONAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS:

Período: De 27 a 30 de ABRIL de 2018

Gestor (a):

Judiciário (a): MATILDE VIEIRA CASTRO

Telefones: (66) 99242-6123

PLANTÃO REGIONAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS:

Período: Dia 1º de MAIO de 2018

Gestor (a):

Judiciário (a): MATILDE VIEIRA CASTRO

Telefones: (66) 99242-6123

PLANTÃO REGIONAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS:

Período: Dias 2, 3 e 4 de MAIO de 2018

Gestor (a):

Judiciário (a): ADRIANA ANTÔNIA DE REZENDE

Telefones: (66) 99621-9425

Art. 2º - Os feitos despachados durante o serviço de Plantão Judiciário, 

deverão ser encaminhados pelo Gestor Judiciário Plantonista ao Cartório 

Distribuidor, no dia útil imediatamente seguinte, para a devida distribuição, 
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encaminhando a Ata do Plantão à Central de Administração (Cap. 1, Seção 

7, item 1.7.11 – CNGC).

Art. 3º - O Juiz plantonista do Polo iniciará o seu plantão de final de 

semana e feriado após o horário final do expediente das sextas-feiras e 

véspera de feriado e terá o seu término no início do horário de expediente 

do primeiro dia útil subsequente, quando iniciará o plantão judiciário do Juiz 

Plantonista da Comarca.

Art. 4º - Envie-se cópia ao Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Corregedor Geral da Justiça, aos Senhores Magistrados, Ministério 

Público, Defensoria Pública, a Subsecção da OAB, aos Senhores 

Delegados de Polícia e Comandante da Polícia Militar.

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

Barra do Garças, 25 de abril de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

PORTARIA nº 15/2018

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 Ofício nº 1.453/2018, de 23.4.2018, oriundo do Juízo da 

Primeira Vara Criminal e Presidente do Egrégio Tribunal do Júri desta 

Comarca, designando novo julgamento do Júri para o dia 27.4.2018, no 

Plenário do Tribunal do Júri Popular anexo ao Edifício do Fórum local;

 RESOLVE:

ESTABELECER a seguinte escala de Plantão a ser obedecida pelos 

Oficiais de Justiça desta Comarca:

27.4.2018 BAZELICE XAVIER MENDES

7h30min(MT) ANTONIO CÉSAR SANTOS

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Barra do Garças, 24 de abril de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

PORTARIA nº 16/2018

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 Ofício nº 1.453/2018, de 23.4.2018, oriundo do Juízo da 

Primeira Vara Criminal e Presidente do Egrégio Tribunal do Júri desta 

Comarca, designando novo julgamento do Júri para o dia 27.4.2018, no 

Plenário do Tribunal do Júri Popular anexo ao Edifício do Fórum local;

RESOLVE:

ESTABELECER a seguinte escala de Plantão a ser obedecida pelas 

Auxiliares Judiciárias desta Comarca:

27.4.2018 MARIA CRISTINA DAMASIO DA SILVA

7h:30min (MT) CREONICE DE OLIVEIRA

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Barra do Garças, 24 de abril de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

PORTARIA nº 15/2018

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 Ofício nº 1.453/2018, de 23.4.2018, oriundo do Juízo da 

Primeira Vara Criminal e Presidente do Egrégio Tribunal do Júri desta 

Comarca, designando novo julgamento do Júri para o dia 27.4.2018, no 

Plenário do Tribunal do Júri Popular anexo ao Edifício do Fórum local;

 RESOLVE:

ESTABELECER a seguinte escala de Plantão a ser obedecida pelos 

Oficiais de Justiça desta Comarca:

2 7 . 4 . 2 0 1 8  K A T I A  S O C O R R O  V I A N A  Q U E I R O Z 

MACIEL7h30min(MT)ANTONIO CÉSAR SANTOS

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Barra do Garças, 24 de abril de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268830 Nr: 184-34.2018.811.0004

 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): M. E. de Souza Nascimento, Larissa de Souza 

Nascimento

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264744 Nr: 16012-07.2017.811.0004

 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 Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERONIDES DA SILVA VILELA

 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:

 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.: 175403 Nr: 9093-41.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvon Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:MT 6.294-B, Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:MT 7.556

 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$36,00 (trinta e seis reais), quantia esta que deverá 
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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.: 244768 Nr: 2618-30.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARLA VALÉRIA MARQUES ROCHA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.INTIME-SE a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.

2.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

3.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 235631 Nr: 13161-29.2016.811.0004

 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: Luana Nathielle Gonçalves Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Arantes Medeiros - 

OAB:31388/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.INTIME-SE a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.

2.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

3.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 203002 Nr: 5492-56.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVFdS, RFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Augusto Carvalho 

Jesus Pereira - OAB:MT 18.160, Erin Leonel Vilela - OAB:MT 15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Moreira 

Santos - OAB:MT 12.607, Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO

Nos termos do Art. 1.232 e considerando que houve citação do requerido, 

impulsiono os presentes autos e procedo a intimação da parte autora, na 

pessoa de seu representante legal, para se manifestar no prazo de 05 

dias, acerca do pedido de desistência da parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262530 Nr: 14574-43.2017.811.0004

 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: João Felix Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias de Melo, Orlanda Maria de Melo, Faigon 

S/A - Crédito Financiamento e Investimento, ARLINDA CONCEIÇÃO DA 

SILVA, Pedro Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas, na fls. 52v.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 220269 Nr: 2993-65.2016.811.0004

 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: RRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAM, EAM, EML, WAM, WAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Leonardo Cantuário de 

Abreu - OAB:21440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:13.989B

 Nos termos da CNGC impulsiono os presentes autos para que se proceda 

à intimação da parte autora, no prazo de 05 dias, sob pena de retorno ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178984 Nr: 1017-91.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Ferreira Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260034 Nr: 12949-71.2017.811.0004

 AÇÃO:  Inc idente  de  Imped imento-> Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Muhammad Nayef Muhammad Lemun

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÓTICA SANTA TEREZINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 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”.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 196705 Nr: 1637-69.2015.811.0004

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CGdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECdO, LAGdR

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

Souza - Defensor Público - OAB:

 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”.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271064 Nr: 1669-69.2018.811.0004

 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: DRD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nádia Nayara Nardes Farias - 

OAB:MT 23.942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA TEREZA RODRIGUES, Filiação: 

Tereza Maria de Jesus e José Clotilde Monteiro, brasileiro(a), separado(a) 

judicialmente. 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:

 Despacho/Decisão: VISTOS.1. Processe-se em segredo de justiça, nos 

termos do artigo 189, II, CPC/2015.2. Tendo em vista a ausência de 

informações acerca do local exato em que se encontra a parte requerida, 

fazendo-se necessária sua citação por edital, dispenso por ora a 

realização da audiência de conciliação / mediação prevista no art. 334 do 

CPC/15.3. CITE-SE por edital a requerida, para, querendo, apresentar 

resposta, consignando o prazo de 30 (trinta) dias para o edital.4. 

Decorrido prazo do edital, sem resposta, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública como curador especial, para a apresentação de resposta no prazo 

legal.5. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, §3º, 

CPC/2015.6. Ciência ao Ministério Público.7. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 24 de abril de 2018

Vanessa Faria de FreitasGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 190528 Nr: 10684-04.2014.811.0004

 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: Danilo Jardim Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administrabem Participações Ltda, Evandro 

Moreira Amorim, Cláudio Salles Picchi, J. Virgilio Lançamentos de Imoveis 

Ltda, João Marcelo Passaglia Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto da Silva 

Chateaubriand - OAB:MT 15.038, Laura Cristina Primo Parreira - 

OAB:20.204/MT, Sabrina Miranda Brito - OAB:MT/22125-B, Vinicius 

de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidarta Staciarini Rocha - 

OAB:GO-20.630

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 192928 Nr: 12318-35.2014.811.0004

 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: Ronaldo Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo da Rocha Dutra, Estado de Mato 

Grosso, Município de Cuiabá - MT, UNIÃO FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VITOR MURATA 

COSTA - OAB:11219, Patricia Capeleiro - OAB:, PEDRO OVELAR - 

OAB:6270/MT

 Vistos.

1. Diante da renúncia do perito nomeado s. 592), NOMEIO, em substituição, 

como perito judicial o Dr. JOSÉ LUIZ LAURO, CRM/MT 1537, Rua 

Independência, nº 665, Centro, o qual servirá escrupulosamente e 

independentemente de compromisso.

2. INTIME-SE o perito nomeado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe se aceita a nomeação, bem como apresente sua proposta de 

honorários (art. 465, §2º, CPC/2015).

3. Em caso de resposta negativa, voltem-me conclusos para ulterior 

deliberação. No caso de aceitação da nomeação e apresentação de 

honorários, INTIME-SE a parte Requerida, MARCELO DA ROCHA DUTRA, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias deposite os valores relativos aos 

honorários, sob pena de preclusão.

4. Efetuado o depósito dos valores relativos aos honorários periciais, 

INTIME-SE, pessoalmente o expert nomeado, com cópias dos quesitos já 

apresentados às fls. 584 e 585/591, para realizar a perícia e apresentar o 

laudo respectivo em 30 (trinta) dias, contados da juntada da intimação, 

informando ao Juízo a data agendada para o ato o mais breve possível.

5. Agendada a perícia, INTIMEM-SE as partes e assistentes técnicos 

indicados às fls. 584 e 585/591, sendo que o Autor deverá se apresentar 

munido dos laudos e exames médicos que possuir.

6. Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de nova conclusão, 

INTIMEM-SE as partes para que se manifestem e requeiram o que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de concordância tácita.

7. A análise dos pedidos de prova oral será feita após a juntada do laudo 

pericial.

8. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 180216 Nr: 2171-47.2014.811.0004

 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: Ernani Reinoldo Bundchen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Xavante Ltda
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Cecília Galbiatti de 

Oliveira - OAB:MT 7.814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A, Caio Cesar Claudino Cavalcante - 

OAB:22.955, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 SENTENÇA.

1. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada 

por ERNANI REINOLDO BUNDCHEN em face de VIAÇÃO XAVANTE LTDA.

 2. Alega que conviveu em união estável e duradoura com NELI MOURÃO 

BORGES desde 10.02.1993, até a data do seu falecimento em 02.06.2012. 

Afirma que sua companheira era funcionária da empresa Demandada e, 

como tal, foi convocada pela Requerida para uma viagem com partida de 

Barra do Garças/MT rumo à cidade de Cuiabá/MT, no dia 15.05.2012 às 

04:30hs da manhã, com o objetivo de participar de um movimento de 

protesto contra a possível perda da concessão da linha de ônibus para 

aquela cidade.

 3. Aduz que o veículo da empresa Requerida em que sua companheira 

viajava sofreu um grave acidente de trânsito ao sair da via e tombar, nas 

proximidades do Km 120, da BR 070, tendo causado ferimentos graves 

nos passageiros e ocasionado a morte da Srª Neli Mourão Borges, que 

após ser transferida para a cidade de Goiânia no dia 18.05.2012 e 

submetida a diversos procedimentos médicos e cirúrgicos, veio a óbito no 

dia 02.06.2012.

 4. Neste sentido, pugna pela condenação da demandada ao pagamento 

de indenização por Danos Materiais, em forma de pensão mensal, no valor 

total de R$ 282.415,82 (duzentos e oitenta e dois mil quatrocentos e 

quinze reais e oitenta e dois centavos), correspondentes a 100% da última 

remuneração, desde a data do óbito (02.06.2012) até a data em que 

completaria 75 (setenta e cinco anos) (24.09.2033) e na indenização por 

Danos Morais no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

 5. Com a inicial vieram os documentos de fls. 30/178.

 6. A parte Requerida contestou a demanda às fls. 181/204 aduzindo, em 

sede de preliminar, a Ilegitimidade Ativa Ad Causam e a conexão com a 

Reclamação Trabalhista que tramita perante a Justiça do Trabalho. 

Denunciou à lide o DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes, alegando a culpabilidade do denunciado pela ocorrência do 

acidente ante a péssima conservação da via onde se deu o fato. E, no 

mérito, requereu a improcedência do pleito.

7. Juntou os documentos de fls. 205/283.

8. A parte Autora impugnou a contestação às fls. 285/299 alegando em 

síntese, que o pleito versa sobre interesse pessoal e, como tal, o Autor é 

parte legitima para figurar no pólo ativo da demanda e não o Espólio da 

falecida. Afirmou que resta já comprovada a condição de companheiro da 

falecida e que não há conexão desta ação com a Reclamação trabalhista 

citada, uma vez foi reconhecida a incompetência da Justiça o Trabalho 

(fls.301/304). Denunciou à lide o DNIT. Ao final, requereu a decretação de 

confissão ficta do Demandado, por ausência de impugnação específica e 

a procedência da ação.

9. O feito que anteriormente tramitava perante a Terceira Vara Cível teve a 

sua competência declinada para o Juízo da Segunda Vara Cível e, 

posteriormente, para este Juízo, em razão da conexão com o processo 

Cód. 191054.

10. O feito foi saneado às fls. 315/317.

11. Deferida a produção de provas orais (fls. 321), a audiência de 

instrução e julgamento foi realizada às fls. 324/326. Na ocasião, foram 

apresentadas as alegações finais orais.

12. Após, vieram os autos conclusos.

13. É O RELATÓRIO. DECIDO.

DA CONDIÇÃO DE HERDEIRO E DA LEGITIMIDADE ATIVA

14. Compulsando os autos, verifica-se que o Autor convivia em união 

estável com a falecida, conforme declarado por ocasião da lavratura da 

certidão de óbito pela própria filha da falecida, Sra. LILIAN MOURÃO 

BORGES (fls. 38) e dos documentos relativos à Previdência Social (fls. 

45/46).

15. Ademais, juntou-se aos autos a Escritura Pública Declaratória de 

Reconhecimento de União Estável “pós morte” que, embora não tenha sido 

firmada pelas filhas da falecida, teve como testemunha FERNANDO ROSA 

DE OLIVEIRA, casado com ELISÂNGELA MOURÃO BORGES, a segunda 

filha da falecida (fls. 33), conforme comprova a certidão de casamento de 

fls. 53.

16. Logo, em que pese na citada Escritura Pública não haver anuência 

expressa das demais herdeiras, é certo que o testemunho do genro, 

casado com a filha caçula ELISÂNGELA, somado à declaração firmada 

pela filha mais velha, LILIAN, no momento da lavratura da certidão de óbito 

(fls. 38), demonstra que a união era pública e reconhecida por todos, em 

especial, pelas próprias filhas da falecida.

17. Por fim, verificam-se os documentos, relativos aos pagamentos do 

seguro de vida e Seguro DPVAT onde foi reconhecida a condição de 

herdeiro beneficiário ao companheiro ERNANI REINOLDO BUNDCHEN, 

juntamente com as filhas da falecida (fls. 280/282).

18. Desta feita RECONHEÇO a legitimidade do Autor para figurar no pólo 

ativo da ação, em razão da condição de herdeiro.

DO MÉRITO

DA REPARAÇÃO CIVIL

19. A reparação civil, em verdade, segundo lição basilar do direito 

brasileiro, reside no princípio de que a ninguém se deve lesar, sob pena de 

ser compelido a reparar o dano causado.

20. Quanto ao fato gerador, a responsabilidade civil pode ser classificada 

em extracontratual e contratual, sendo que a responsabilidade 

extracontratual é aquela que decorre da lei e a violação do dever jurídico 

independe da pré-existência de uma relação ou liame subjetivo entre as 

partes. Enquanto a responsabilidade contratual pressupõe a inexecução, 

inadimplemento ou mora no cumprimento de uma obrigação avençada ou a 

que tenham se obrigado as partes.

21. Pois bem. A Responsabilidade civil deriva da transgressão de uma 

norma jurídica pré-existente, contratual ou extracontratual, com a 

consequente imposição ao causador do dano do dever de indenizar. A 

depender da natureza da norma jurídica pré-existente violada, a 

responsabilidade civil poderá ser contratual (art. 389 e 395) ou 

extracontratual, também chamada de aquiliana, baseada em um tripé 

normativo consubstanciado nos arts. 186 , 187 e 927 do Código Civil.

22. No caso dos autos, que versa sobre a violação de um dever jurídico 

contratual, a discussão acerca do dever de indenizar paira na eventual 

culpa pelo sinistro, que infelizmente causou a morte da passageira NELI 

MOURÃO, companheira do Autor.

23. Corroborando com tal entendimento o art. 734, do CC, disciplina que o 

transportador responde pelos danos causados às pessoas 

transportadas, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula 

de excludente da responsabilidade.

24. Por tratar-se de um típico contrato de resultado, no qual a empresa tem 

por obrigação conduzir o passageiro incólume até o seu destino, o dever 

de reparação civil pelo dano causado independe da comprovação de dolo 

ou culpa da empresa e, tampouco, permite a fixação de cláusula 

excludente de responsabilidade.

25. Ainda no tocante à responsabilidade objetiva das empresas de ônibus, 

cabe trazer à colação os dizeres do doutrinador CARLOS ROBERTO 

GONÇALVES em sua obra Direito Civil Esquematizado v.3:

“O Supremo Tribunal Federal, em julgamento com repercussão geral 

reconhecida por unanimidade, realizado no mês de agosto de 2009, definiu 

que há responsabilidade objetiva das empresas de ônibus, 

permissionárias de serviço público, mesmo em relação a terceiros que não 

sejam seus usuários (no caso, um ciclista).” (STF- RE 591.874-MS apud 

GONÇALVES, CARLOS ROBERTO. Direito Civil Esquematizado v.3/Carlos 

Roberto Gonçalves; Coordenador Pedro Lenza – São Paulo. Saraiva, 2014 

– coleção esquematizado – pg. 101)

 26. Assim, se a responsabilidade é objetiva mesmo em relação a terceiros 

não usuários, com muito mais clareza denota-se a responsabilidade 

objetiva, no tocante aos usuários do serviço, tal como no caso em apreço.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA

27. Sendo o transporte de passageiros um contrato de adesão, aquele 

passageiro que não chegou incólume ao seu destino em razão de dano 

sofrido no trajeto, não está obrigado a provar a culpa do transportador, 

bastando provar tão somente o fato do transporte e o dano, para que se 

caracterize o inadimplemento contratual e a consequente responsabilidade 

civil do transportador.

28. Com destaque, para se caracterizar o ilícito civil nos casos de 

responsabilidade objetiva, basta a existência do dano e do nexo de 

causalidade entre o fato e o dano, sendo irrelevante a conduta (dolo ou 

culpa) do agente.

29. Verifica-se dos autos que a ocorrência do acidente de trânsito no dia 

15.05.2012, com o veículo da empresa Requerida que lesionou diversos 

passageiros e culminou na morte de NELI MOURÃO é fato incontroverso, 

conforme se depreende do Boletim de Acidente de Trânsito - Ocorrência 

nº. 1107699, lavrado pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal (fls. 
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56/105) e Laudo de Exame Cadavérico (fls. 39/41).

30. Denota-se, também, que a falecida foi encaminhada ao Pronto Socorro 

Municipal com lesões graves, de acordo com o Boletim de Acidente de 

Trânsito (fls. 58) evoluindo, posteriormente, para o óbito em decorrência 

dos ferimentos, conforme documentos extraídos de sites virtuais de 

notícias (fls. 107/108, 110 e 116), prontuários médicos (fls. 118/178) e 

certidão de óbito (fls. 38).

 31. Não bastasse estarem demonstrados, na hipótese em enfrentamento, 

o dano e o nexo de causalidade, pressupostos estes da responsabilidade 

civil objetiva, deve ser ressaltado que o Código Civil expressamente 

adotou a teoria do risco, na parte final do parágrafo único do art. 927, para 

responsabilizar, independentemente da prova de culpa, “quando a 

atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem”.

32. Acerca da matéria, colhe-se da abalizada lição de Sergio Cavalieri 

Filho:

“Pela teoria do risco do empreendimento (ou empresarial), todo aquele que 

se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o 

dever de responder por eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

fornecidos, independente de culpa. Esse dever é imanente ao dever de 

obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios 

de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os 

destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre do simples fato 

de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e 

comercializar produtos e serviços que oferece no mercado, respondendo 

pela qualidade e segurança dos mesmos”. (Programa de Responsabilidade 

Civil. 5. ed., São Paulo: Malheiros, 2004, p. 178)

33. Portanto, extrai-se do mencionado dispositivo legal, que em caso de 

acidente de trânsito, a empresa transportadora responde objetivamente 

pelos danos e prejuízos causados aos passageiros, tendo em vista que 

desempenha uma atividade de risco.

34. No caso dos autos, é indene de dúvidas que o ônibus da empresa 

Requerida foi destinado a levar os funcionários para a cidade de 

Cuiabá/MT, a fim de participarem de manifesto em apoio à empresa que 

objetivava a manutenção da concessão de sua linha de ônibus.

35. Logo, uma vez demonstrada nos autos, que a Sra. NELI MOURÃO foi 

vítima do acidente ocorrido em 15.05.2012 (fls. 56/105), enquanto usuária 

do serviço de transporte oferecido pela empresa Requerida e, em 

decorrência do acidente veio a óbito, entende-se demonstrado os danos 

sofridos e o nexo de causalidade entre o acidente e o dano suportado 

pelo Autor, companheiro da falecida.

36. Destarte, resta comprovado o fato do transporte e o dano decorrente 

do acidente de trânsito, sendo irrelevante qualquer discussão para se 

aferir se a disponibilização do ônibus se deu por iniciativa própria da 

Requerida ou a pedido do sindicato, haja vista que ao disponibilizar o 

veículo e motoristas para o transporte de pessoas, fato que decorre de 

sua atividade fim, a Requerida, por certo, assumiu o compromisso e o 

risco de levá-los ilesos ao local de destino, devendo arcar com as 

responsabilidades advindas dessa obrigação.

DA INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA

37. Pois bem, uma vez configurada a responsabilidade objetiva do 

transportador, torna-se necessária a análise dos argumentos de defesa 

com relação à possível culpa exclusiva da vítima em face da não utilização 

do cinto de segurança e, alternativamente, a culpa concorrente da vítima 

pelo mesmo motivo.

38. Cabe salientar, que é responsabilidade do transportador fiscalizar e 

exigir de todos aqueles que utilizam seus veículos, o uso do cinto de 

segurança, uma vez que é seu dever zelar pela incolumidade e segurança 

de seus passageiros durante todo o trajeto.

39. Por certo, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, haja vista 

que restou induvidosamente comprovado que o acidente de trânsito, 

consistente no tombamento e capotamento do ônibus se deu em 

decorrência de comportamento exclusivo do motorista da empresa que, 

embora não tenha sido comprovado se “dormiu ao volante” ou se foi 

“acometido por mau súbito”, é evidente nos autos que o sinistro resultou 

unicamente de sua conduta.

40. Assim, qualquer alegação de contribuição da vítima ou de culpa 

exclusiva desta no sinistro e/ou no resultado danoso padece de qualquer 

fundamento e, por corolário, não merece acolhimento.

41. Outrossim, mesmo que a vítima estivesse viajando sem fazer uso do 

cinto de segurança, fato que não foi devidamente comprovado, não se 

extrai dos autos qualquer prova ou sequer indício de que, diante do 

tombamento e capotamento do veículo após saída da rodovia, o uso do 

equipamento teria sido suficientemente capaz de evitar as lesões que 

ocasionaram a morte da passageira NELI MOURÃO.

42. Portando, pelo cotejo probatório existente nos autos, impossível o 

acolhimento da tese defensiva de culpa exclusiva ou concorrente da 

vítima.

DO LUCRO CESSANTE

43. Entende-se por lucro cessante a perda de um ganho esperado, a 

frustração de uma expectativa de lucro, analisada com bom-senso e 

dentro da normalidade.

44. Quando o legislador assevera que lucro cessante corresponde ao que 

“razoavelmente” deixou de lucrar, entende-se que, até prova em contrário, 

diz respeito àquilo que a vítima do evento danoso lucraria se os fatos se 

desenrolassem dentro de seu curso normal.

45. Extrai-se dos autos, que ao tempo do evento danoso, a falecida, NELI 

MOURÃO era funcionária da Requerida, exercendo a função de auxiliar de 

escritório, com remuneração de R$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco 

reais) (fls. 36).

46. O seu contrato de trabalho foi rescindido por ocasião de sua morte em 

02.06.2012, quando subitamente, em decorrência do sinistro, teria deixado 

de auferir rendimentos e, por corolário, de contribuir com o sustento da 

família que formava com o Autor.

47. O Autor pleiteia a indenização pelos lucros cessantes até o período 

que entende como expectativa de vida da falecida, qual seja a idade de 75 

(setenta e cinco) anos que se completaria em 24.09.2033, a fim de que lhe 

seja assegurado o padrão de renda até então experimentado e 

brutalmente interrompido com o evento morte, em decorrência do acidente 

de trânsito de responsabilidade da Requerida.

48. É sabido que o acidente interrompeu não só a atividade laborativa, mas 

ceifou a vida da companheira do Autor, privando-o de sua convivência e, 

por consequência, da contribuição emocional e financeira para a 

manutenção da família que formavam, fato que enseja a configuração de 

lucros cessantes.

49. No que se refere à base de cálculo para a indenização à título de 

lucros cessantes, cabe salientar que o salário de R$ 575,00 (quinhentos e 

setenta e cinco reais), correspondia à um percentual de 5,5% superior ao 

salário mínimo da época que era de R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e 

cinco reais).

50. Todavia, há que se levar em conta que a falecida gastaria em torno de 

1/3 de seus rendimentos com a própria manutenção e que, sendo as filhas 

maiores de 25 (vinte e cinco) anos de idade (fls. 52/54), os 2/3 restantes 

cabem integralmente ao Autor, na condição de companheiro da falecida.

51. Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM RODOVIA 

FEDERAL. MORTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

ESPOSA E FILHOS. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. REVOLVIMENTO DE PROVAS. TERMO AD QUEM DO 

PENSIONAMENTO. TABELA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. (...) 2.2. É razoável 

estipular como parâmetro da indenização por danos materiais o valor da 

remuneração a que fazia jus a vítima, descontando-se 1/3 referente à 

parcela que seria destinada ao próprio sustento dela. Interpretação 

consentânea com o princípio da restitutio in integro, já que propicia aos 

beneficiários da indenização uma situação material mais próxima ao 

prejuízo obtido. Precedentes. (...)” (STJ - REsp 1353734/PE, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 

12/09/2013).

“Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MORTE. PENSIONAMENTO. DENUNCIAÇÃO À 

LIDE. (...) A controvérsia reside, especificamente, ao causador de fato do 

acidente, imputado a um terceiro. A prova produzida aos autos 

demonstrou a responsabilidade civil da ré, decorrente do acidente de 

trânsito que vitimou o pai e esposo dos demandantes, ensejando o dever 

de indenizar. Desnecessário tecer razões do cabimento da indenização 

por danos extrapatrimoniais sofridos pelas partes autoras, em decorrência 

da morte prematura da vítima. (...). Devido o pensionamento mensal, 

arbitrado no valor total de 01 salário mínimo, haja vista a ausência de 

prova de ganhos mais elevados, observado o abatimento de 1/3 

corresponde às despesas que a vítima teria com sua própria manutenção, 

revertendo, pois, os 2/3 restantes para o sustento da família, devidos a 

todos os demandantes e a ser dividido em três partes iguais, desde o mês 
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seguinte ao óbito (outubro de 2004) até o mês correspondente à data em 

que a vítima completaria 72 anos de idade (janeiro de 2034). (...). DERAM 

PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DOS AUTORES E NEGARAM 

PROVIMENTO AOS RECURSOS DA EMPRESA RÉ E DA SEGURADORA. 

UNÂNIME.” (TJ-RS - Apelação Cível Nº 70041326091, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da 

Fonseca, Julgado em 24/11/2015)

52. No que tange ao período do pensionamento pleiteado, até a data em 

que a falecida completaria 75 (setenta e cinco) anos, verifica-se que o 

pleito encontra-se em consonância com a atual expectativa de vida dos 

brasileiros, que gira em torno de 75 (setenta e cinco) anos, senão 

vejamos:

 “Expectativa de vida do brasileiro sobe para 75,8 anos - De 2015 para 

2016, a expectativa de vida do brasileiro ao nascer passou de 75,5 para 

75,8 anos, o que representa um acréscimo de três meses e onze dias. 

Esse indicador mostra o tempo médio de vida das pessoas que nasceram 

em um determinado ano.” (IBGE – endereço virtual: 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-no

ticias/noticias/18469-expectativa-de-vida-do-brasileiro-sobe-para-75-8-an

os.html - visitado em 05.04.2018)

53. Utilizando os mesmos patamares, já decidiu o Egrégio Tribunal de 

Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO PASSAGEIRO, 

COMPANHEIRO DA AUTORA - CULPA DO RÉU, CONDUTOR E 

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, NÃO AFASTADA – NECESSIDADE DE 

CUIDADOS REDOBRADOS EM LOCAL CONHECIDO PELO CONDUTOR 

COMO PERIGOSO E COM CONDIÇÕES ADVERSAS – INOBSERVÂNCIA DO 

ARTIGOS 28 E 29, INCISO III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - 

PENSÃO - REDUÇÃO DA IDADE/LIMITE PARA 65 ANOS – 

IMPOSSIBILIDADE – EXPECTATIVA DE VIDA DOS BRASILEIROS QUE 

SUPERA A IDADE DE 70 ANOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE PROFISSÃO E 

RENDA – IRRELEVÂNCIA – PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA COM BASE NO 

SALÁRIO MÍNIMO - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMENCIAIS – 

IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – LIMITES DA 

APÓLICE - RECURSO DO PRIMEIRO RÉU - DESPROVIDO – RECURSO DA 

SEGUNDA RÉ – PARCIALMENTE PROVIDO. I.Tanto através do depoimento 

pessoal do primeiro apelante quanto do depoimento de uma das suas 

testemunhas, prestados em juízo, ficou devidamente demonstrado que a 

culpa do acidente ocorreu pela imprudência do primeiro apelante e não por 

causa de caso fortuito ou força, conforme tese desenvolvida em sua 

contestação. II.O réu, ora primeiro apelante, mesmo ciente que o local era 

extremamente perigoso, aliado às condições climáticas desfavoráveis 

naquele momento, não redobrou os cuidados necessários (reduzindo a 

velocidade para ter absoluto controle do seu veículo), conforme o disposto 

no artigo 28 e no inciso III do artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro. III. 

Não há de se falar na redução da pensão mensal, eis que o Juízo singular 

ao fixar a idade/limite para pagamento da pensão em 75 (setenta e cinco) 

anos, observou, e com toda razão, que a expectativa de vida dos 

brasileiros já alcança patamares superiores aos 70 anos. IV. No que tange 

a irresignação de que os lucros cessantes foram fixados sem que a 

autora comprovasse que o “de cujus” trabalhava como mecânico e qual 

era sua renda, melhor sorte não socorre o apelante, eis que, 

independentemente da comprovação de tais fatos, a pensão alimentícia, 

como bem decidiu o Juízo singular, foi fixada com base no salário mínimo. 

V. Também, não assiste razão ao apelante quanto a redução do 

percentual de 20% fixado a título de honorários sucumbenciais, eis que, 

além da ação tramitar desde o ano de 2008, a matéria discutida nos Autos 

é de alta complexidade, acarretando muito mais trabalho ao profissional da 

advocacia. VI.A responsabilidade da seguradora está restrita as 

obrigações inseridas na apólice de seguro contratada pelo primeiro réu. 

(TJ-MT - Ap 136623/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 

02/03/2018)

54. Assim, levando em consideração o que razoavelmente deixou de 

lucrar, é devida a indenização pelo período que corresponda à expectativa 

de vida que teria caso não tivesse ocorrido o acidente com o ônibus da 

Requerida, devendo se levar em conta para a aferição dos cálculos, o 

valor do salário da época em que se deveria receber, incluindo no 

pensionamento os valores relativos ao 13º salário e 1/3 de férias.

55. Cabe aplicar, também, sobre os valores devidos por danos materiais - 

lucros cessantes os juros de mora a partir da citação válida (art. 405, 

CC/2002) e a correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo 

(evento danoso), nos termos das Súmulas 43, do STJ e 562 do STF, 

colacionadas abaixo:

“STJ. Súmula 43: Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a 

partir da data do efetivo prejuízo”.

“STF. Súmula 562: Na indenização de danos materiais decorrentes de ato 

ilícito cabe a atualização de seu valor, utilizando-se, para esse fim, dentre 

outros critérios, dos índices de correção monetária”.

56. Logo, observados os dispositivos supracitados e tendo em vista que 

os lucros cessantes dizem respeito à inatividade, é certo que seu marco 

inicial deve ter como referência o evento danoso, no caso, a data do 

falecimento e rompimento do contrato (02.06.2012) e os vencimentos de 

cada parcela relativa aos lucros cessantes, dar-se-ão, 

subseqüentemente, a cada 30 (trinta) dias, ou seja, 02.07.2012, 

02.08.2012 e 02.09.2012 e assim sucessivamente, devendo os juros ser 

calculados, a partir da citação válida à base de 1% ao mês (art. 406, 

CC/2002), com a correção monetária calculada pelo IPCA, a contar da data 

em que os respectivos valores seriam auferidos pelos Autores, conforme 

vencimentos exemplificados acima.

57. No que concerne ao pedido de constituição de capital para assegurar 

o cumprimento da obrigação relativa ao pensionamento, o mencionado 

instituto encontra-se previsto no art. 533, do CPC/2015, inserido no 

capítulo IV sob o título: “Do cumprimento de sentença que reconheça a 

exigibilidade de obrigação de prestar alimentos” e, devidamente sumulado 

pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“STJ. Súmula 313: Em ação de indenização, procedente o pedido, é 

necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a 

garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação 

financeira do demandado.”

58. No mesmo sentido, já se posicionou o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso:

“Ementa - APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. MORTE DE PASSAGEIRA DE ÔNIBUS – LEGITIMIDADE ATIVA 

DO COMPANHEIRO DA VÍTIMA PARA A REPARAÇÃO POR DANOS 

MATERIAL E MORAL – PRESUNÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DA VÍTIMA NA 

CONTRIBUIÇÃO FAMILIAR – PAGAMENTO DA PENSÃO DE UMA SÓ VEZ 

QUE NÃO SE JUSTIFICA – PENSIONAMENTO MENSAL – INCLUSÃO DO 13º 

SALÁRIO E DAS FÉRIAS – JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO - 

NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL (SÚMULA 313 DO STJ) - 

CONVOLAÇÃO DE NOVAS NÚPCIAS - ESTADO DE VIUVEZ NÃO 

EXIGÍVEL - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO EM VALOR – 

RAZOÁVEL – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA LIMITADA À 

APÓLICE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE COBERTURA POR DANO 

MORAL – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE COBERTURA POR DANOS 

PESSOAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCESSO NÃO 

CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a 

união estável, o companheiro da vítima fatal de acidente de trânsito faz jus 

à reparação dos danos, uma vez que é presumida a participação da 

companheira na contribuição da renda familiar. Em caso de 

responsabilidade civil decorrente de morte, a indenização dos danos 

materiais, sob o regime de pensão mensal, não pode ser substituída pelo 

pagamento integral de dívida. Precedentes do STJ. Os juros de mora, na 

responsabilidade contratual, são devidos desde a citação. A inclusão do 

13º salário e de férias acrescidas de 1/3 (um terço) é devida, ainda que a 

vítima não exercesse atividade remunerada. Conforme determina a Súmula 

313 do STJ: “Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária 

a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de 

pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do 

demandado.” Condicionar o recebimento da pensão ao estado de viuvez 

não encontra amparo legal e ainda ofende o interesse social, que estimula 

o vínculo matrimonial. “É desnecessária a fundamentação do dano moral, 

na hipótese dos autos, já que a morte de pessoa da família causa 

sofrimento, o qual decorre da experiência comum e não há nos autos 

prova contrária à assertiva.” (STJ; REsp 214.838/RR). A indenização por 

dano moral tem a finalidade de compensar a perda do ente querido, 

frustração imensurável, e também a função de desencorajar o ofensor. A 

estipulação, todavia, deve obedecer aos critérios como o poder 

econômico-financeiro do ofensor e da vítima, o grau de reprovabilidade e a 

culpa na conduta. A responsabilidade da seguradora limita-se à cobertura 

securitária expressamente prevista na apólice contratada. (TJ-MT - Ap 
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151740/2012, DES. JURACY PERSIANI, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/12/2013, Publicado no DJE 10/12/2013)

59. Desta feita, o deferimento do pedido de constituição de capital, para 

garantia de cumprimento da obrigação, é medida que se impõe.

DO DANO MORAL

60. O dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, 

traduz-se num sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de 

gerar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos à parte social, ou afetiva de 

seu patrimônio moral, consubstanciado em valores como a dor, o vexame, 

o sofrimento ou humilhação, que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflições, angústia e desequilíbrio no seu bem-estar.

61. Conforme leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“dano moral é a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo a 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrios em seu bem 

estar.” (Programa de Responsabilidade Civil, 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 

2005, p. 105).

62. Conforme dito alhures, o Autor teve sua companheira NELI MOURÃO 

vitimada por acidente de ônibus enquanto viajava para manifestação em 

prol da Requerida, sua empregadora, objetivando a manutenção da 

concessão de suas linhas de ônibus.

63. A responsabilidade objetiva, conforme já explicitado é atribuída à 

Requerida pela teoria do risco em razão da atividade que exerce.

64. O dano moral em razão do falecimento de sua companheira, 

certamente, prescinde de comprovação, uma vez que é evidente que a 

morte abrupta da companheira ou de qualquer ente familiar interrompe 

sonhos, ocasiona angústias e causa dor e sofrimento inimagináveis, aos 

entes que são privados de sua companhia, em especial o companheiro 

com quem escolheu compartilhar uma relação fixa e duradoura.

 65. Logo, estreme de dúvidas que o Autor teve sua rotina de vida 

interrompida e modificada, de forma a interferir em seu equilíbrio 

psicológico, motivo pelo qual o dano moral é inconteste.

66. Desse modo, comprovada a responsabilidade da empresa Requerida e 

o dano moral experimentado pelo Autor, cumpre observar a extensão do 

dever de indenizar.

67. Para reparar os danos morais ocasionados, deve a contrapartida 

patrimonial ser arbitrada no sentido de reconstituir o constrangimento 

sofrido pelo ofendido, bem como ser capaz de impedir a reiteração da 

prática pelo ofensor, sem, contudo, causar enriquecimento indevido da 

vítima, mostrando-se indispensável à análise dos fatos concretos 

apresentados, notadamente quanto à extensão do dano e à capacidade 

econômica das partes.

68. Nesse diapasão, conforme já assentou a jurisprudência do Pretório 

Excelso:

“[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as 

circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica 

de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação 

ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, 

de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição 

sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão 

sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a 

intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões 

de validez universal, de mensuração do dano à pessoa”. (RE 

447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluzo, j. em 28.11.2006).

69. Maria Helena Diniz, em seu livro Código Civil Anotado, 10ª ed., São 

Paulo, Saraiva, 2004, p. 650, assevera que:

“É cediço que os danos morais devem ser fixados ao arbítrio do juiz, que, 

analisando caso a caso, estipula um valor razoável, mas não irrelevante 

ao causador do dano, dando azo à reincidência do ato, ou exorbitante, de 

modo a aumentar consideravelmente o patrimônio do lesado. Deve, pois, 

ser proporcional ao dano causado pelo lesante, procurando cobri-lo em 

todos os seus aspectos, até onde suportarem as forças do patrimônio do 

devedor, apresentando-se para o lesado como uma compensação pelo 

prejuízo sofrido”.

 70. Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça:

“A indenização por dano moral deve ser fixada em termos razoáveis, não 

se justificando que a reparação venha a constituir em enriquecimento 

indevido, devendo o arbitramento operar-se com moderação, 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial das partes, às 

suas atividades comerciais e, ainda, ao valor do negócio. Há de 

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

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

bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à situação econômica 

atual e às peculiaridades de cada caso”. (REsp n. 205.268, de São Paulo, 

rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 28-6-99).

71. Para fixação consideram-se as circunstâncias de cada caso concreto, 

tais como a natureza e gravidade da lesão, as conseqüências do ato, o 

grau de culpa, as condições financeiras das partes, e mais, deve-se estar 

atento a sua dúplice finalidade, ou seja, meio de punição e forma de 

compensação ao sofrimento e angústia vivenciados.

72. O Autor é autônomo, conforme declarado na peça inicial e sua esposa 

era Auxiliar de Escritório, conforme consta da CTPS (fls. 36), enquanto a 

empresa Requerida se trata de pessoa jurídica de direito privado do ramo 

de transporte interestadual de passageiros (fls. 207/217).

73. Tais fatos, embora não considerados de forma isolada, merecem ser 

mensurados neste momento, pois, sabe-se que o valor da indenização tem 

por finalidade exercer um poder de dissuadir o causador do ilícito ao 

cometimento de novos atos ofensivos e, sobretudo, compensar a vítima.

74. Desse modo, levando-se em consideração as circunstâncias do caso, 

a condição social e material dos envolvidos e os critérios da razoabilidade, 

moderação e prudência adotados pelo STJ em casos dessa natureza, 

entendo justa a indenização no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao 

Requerente, a título de reparação pelos DANOS MORAIS sofridos em 

virtude do acidente e suas funestas consequências.

75. Sobre os efeitos da condenação de reparação de danos morais, 

devem ser aplicados os critérios seguidos pelo Superior Tribunal de 

Justiça quanto aos juros moratórios desde a citação, nos termos do art. 

405, CC/2002 e correção monetária desde a data do arbitramento, 

conforme Súmula nº. 362-STJ.

76. Deverão os juros ser calculados, como visto acima, à base de 1% ao 

mês (art. 406, CC/02).

77. A correção monetária, conforme a jurisprudência acima colacionada, 

terá como termo inicial de incidência a data em que se estabelecer o valor 

definitivo da indenização, ou seja, será calculada a partir da publicação 

desta sentença, com base nos índices do IPCA.

78. No entanto, tendo em vista o que preceitua a Súmula 246, do STJ, é 

necessário que do valor arbitrado seja abatido o valor comprovadamente 

pago pelo seguro DPVAT, no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e 

cinquenta reais) em 10.09.2012 (fls. 282), bem como do seguro mantido 

pela empresa Requerida a seus funcionários, no valor de R$ 17.751,00 

(dezessete mil setecentos e cinquenta e um reais) em 16.10.2012 (fls. 

280), devidamente atualizados.

 DISPOSITIVO

79. Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, para CONDENAR a empresa 

Requerida VIAÇÃO XAVANTE LTDA no pagamento das seguintes verbas:

? DANOS MATERIAIS – LUCROS CESSANTES: Tomando como referência 

o salário mínimo vigente ao tempo do falecimento, no valor corresponde à 

razão de 2/3 (dois terços) do salário percebido pela falecida, a contar 

desde a data do óbito (02.06.2012). Os vencimentos de cada parcela 

dar-se-ão, subsequentemente, a cada 30 (trinta) dias, ou seja, 

02.07.2012, 02.08.2012, 02.09.2012, etc., até a data em que a falecida 

completaria 75 (setenta e cinco) anos de idade (24.09.2033) ou até o 

falecimento do Autor, incluindo-se nas respectivas verbas o 13º salário e 

1/3 de férias, ao final de cada ano. Deverão os juros ser calculados, a 

partir da citação, à base de 1% ao mês (art. 406, CC), com a correção 

monetária calculada pelo IPCA, a contar da data em que os respectivos 

valores seriam auferidos pela falecida, NELI MOURÃO BORGES, conforme 

demonstrado acima

? DANOS MORAIS: no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), 

descontando-se os valores já pagos a título de indenização referente ao 

seguro obrigatório DPVAT pago ao Autor, no valor de R$ 6.750,00 (seis mil 

setecentos e cinquenta reais), em 10.09.2012 (fls. 282), bem como do 

seguro mantido pela empresa Requerida a seus funcionários, no valor de 

R$ 17.751,00 (dezessete mil setecentos e cinquenta e um reais) em 

16.10.2012 (fls. 280), devidamente atualizados, conforme preconiza a 

Súmula 246, do STJ. O termo inicial para a incidência de juros de mora é a 

data da citação (art. 405, CC/2012) e a correção monetária deverá ser 

calculada a partir da publicação desta sentença, com base nos índices do 

IPCA.

80. Condeno, também, a empresa Requerida na constituição de capital 

para assegurar o integral cumprimento da obrigação relativa ao 
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pensionamento, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, nos termos do 

que preceitua o art. 533, do CPC/2015.

81. Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, CPC/2015.

82. CONDENO a Requerida no pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) 

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

83. Expeça-se o necessário.

84. Após o trânsito em julgado, PROCEDA-SE às baixas e anotações 

necessárias e ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe.

85. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261052 Nr: 13656-39.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rivaldo de Sousa Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Floriana de Souza Brito, Lázara de Souza Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a juntada do estudo psicossocial de 

fls. 27/30 e 31/34 e, ainda, tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça 

de fl. 36 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para 

intimar o requerente, via DJE, para que, no prazo de 10 dias, se manifeste 

acerca de referidos estudos e da certidão do Oficial de Justiça e requeira 

o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 236284 Nr: 13638-52.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Nogueira Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão negativa do Oficial de 

Justiça de fl. 107 (que encontra-se na íntegra pelo site do tj/mt) e, nos 

termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o autor, via 

DJE, para que, no prazo de 5 dias, se manifeste nos autos acerca de 

referida certidão e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 222386 Nr: 4276-26.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOF, LdOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HdFRF

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

de Mato Grosso - OAB:, Halaiany Figueiredo Silva - OAB:MT 17.912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão negativa do Oficial de 

Justiça de fl. 47 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos 

para intimar a requerente, via DJE, para que, no prazo de 5 dias, se 

manifeste acerca de referida certidão e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 65876 Nr: 8790-71.2006.811.0004

 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): E. A. Fayad - Me, Charer Ahmad Fayad, 

Suzana Abdel Aziz Ali Fayad

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Carlos de Barcelos - 

OAB:MT 7.597-B, Firmino Gomes Barcelos - OAB:MT4.770-B, SISANE 

VANZELLA - OAB:5.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 161 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar 

o exequente, via DJE, para que, no prazo de 5 dias, se manifeste e 

requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 216872 Nr: 975-71.2016.811.0004

 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: Juverson Agostinho dos Santos, Fabiana Nunes de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Daycoval S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Ferreira da Silva - 

OAB:43919/GO, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Roberto de Almeida 

Tavares - OAB:147.386/SP, Rafael Antônio da Silva - OAB:244.223/SP

 Certifico e dou fé que, em cumprimento a decisão de fl. 153, impulsiono os 

presentes autos para intimar o requerente, via DJE, para que, no prazo de 

5 dias, informe sobre a existência de desconto em sua folha de 

pagamento, bem como no mesmo prazo se manifeste acerca da petição do 

Estado de Mato Grosso de fls. 157/158.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265243 Nr: 16333-42.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Oliveira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar a 

complementação do depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de Busca e Apreensão, no valor de R$ 18,00 

(dezoito reais), devendo acessar o site do tjmt.jus.br, para emissão do 

boleto para pagamento da diligência e comprovar nos autos, uma vez que 

foi pago apenas uma diligência e para cumprimento de referido mandado é 

necessário o pagamento de dois atos.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245408 Nr: 3135-35.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane dos Reis Oliveira Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Gonçalves Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Coutinho Pereira - 

OAB:21.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALANA COUTINHO 

PEREIRA, para devolução dos autos nº 3135-35.2017.811.0004, Protocolo 

245408, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241833 Nr: 567-46.2017.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdAAS, JAS, VAS, AAS, VAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Coutinho Pereira - 

OAB:21.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALANA COUTINHO 

PEREIRA, para devolução dos autos nº 567-46.2017.811.0004, Protocolo 

241833, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271088 Nr: 1678-31.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VITORINO NETO ME, José Vitorino Neto, Terezinha 

de Lima Vitorino, ALINE FRENCH DE LIMA VITORINO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Jara Bigio - OAB:MT 

20194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:14.258-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAYO RONNARO 

SILVA DIAS, para devolução dos autos nº 1678-31.2018.811.0004, 

Protocolo 271088, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257280 Nr: 11052-08.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VITORINO NETO ME, ALINE FRENCH DE 

LIMA VITORINO, José Vitorino Neto, Terezinha de Lima Vitorino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAYO RONNARO 

SILVA DIAS, para devolução dos autos nº 11052-08.2017.811.0004, 

Protocolo 257280, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237749 Nr: 14635-35.2016.811.0004

 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: Fabiano Souza Nunes da Silva, Vanda de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojas Avenida Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleri Aparecida Mendes de 

Oliveira Rezende - OAB:MT 14.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAKECHI IUASSE - 

OAB:11186/6113-A, VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO 

RICHTER - OAB:4676

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CLERI APARECIDA 

MENDES DE OLIVEIRA REZENDE, para devolução dos autos nº 

14635-35.2016.811.0004, Protocolo 237749, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179081 Nr: 1128-75.2014.811.0004

 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: Adolfo Delfino de Sousa, Agostinho França Barbosa, 

Dissimi Pereira da Silva, Divina Laura Moraes Parreira, Candido Souza 

Santana, Carlos Joseli do Carmo, Márcia Regina dos Santos Carolo, Iuri 

Silva Sorrentinio Sespede, Marizeth Procópio de Sousa, Maria Divina Alves 

de Lima Fonseca, Neuracy Rosa Neto, Marcelo Matias Valadão, Maylla 

Ferreira Vasconcelos, Nilva Turatti, Silvana Pereira Diniz Andrade, 

Raimunda Alves Oliveira, Whédno Pereira de Souza, Norma Theia Batista 

Maciel, Carlos Silva de Sousa, Rosimeire Pereira de Araujo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WEILY SILVA 

SANTOS, para devolução dos autos nº 1128-75.2014.811.0004, Protocolo 

179081, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267150 Nr: 17442-91.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Genilda da Silva Gomes - 

OAB:19978-0/MT, Gessyka de Souza Rondon Rocha - OAB:MT 

11.731

 DECISÃO

(Cód. 267150).

Vistos, etc.

1. Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c 

guarda c/c pensão alimentícia e partilha de bens ajuizada por LAURINEI DA 

SILVA em desfavor de ARSUELIO VILELA DE FIGUEREDO. Após a 

distribuição da inicial este juízo designou audiência de 

conciliação/mediação que ocorreria no dia de hoje, contudo a advogada 

que representa os interesses do requerido aportou nos autos petição 

pugnando pela designação de nova data para realização do ato.

2. Assim sendo, em face da ausência justificada da douta causídica que 

representa os interesses da parte requerida, conforme se infere dos 

tickets juntados às fls. 166 usque 168, com fulcro na inteligência extraída 

do art. 362, II, do CPC, DEFIRO o pedido contido às fls. 163/165, e por 

consectário DESIGNO o dia 02/05/2018, para realização da enseada 

conciliatória, cujo ato realizar-se-á precisamente às 14h.

 3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

5. Cumpra-se com URGÊNCIA.

Barra do Garças-MT, 25/04/2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 164617 Nr: 6415-87.2012.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASF, Aline Soares Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Carlos Rodrigues Freitas

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo e o executado, devidamente 

citado através da carta precatória e certidão de fls. 82/84, não efetuou o 

pagamento dos alimentos em atraso, comprovou que já o fez ou justificou 

a impossibilidade de fazê-lo, motivo pelo qual impulsiono os presentes 

autos para intimar o autor, via DJE, para que, no prazo de 5 dias, se 

manifeste nos autos e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 151558 Nr: 1746-25.2011.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Marlene Carrijo da Silva Barbosa, Meire Aparecida 

Barbosa Silva, Maicon Carrijo Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Edi Robinson Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERCULES MENESES CARVALHO 

- OAB:7305, Luciana Neves e Silva - OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, reitero a intimação da parte 

inventariante para, no prazo de 20 (vinte) dias, comparecer na secretaria 

da segunda Vara Cível , a fim de assinar o Termo de Compromisso de 

Inventariante, bem como, para cumprir as determinações de fls. 79, no 

prazo de 20 (vinte) dias, no que se refere as certidões negativas das 

respecivas Fazendas Públicas, em conformidade com o r. despacho de 

fls. 111/112.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262089 Nr: 14297-27.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Luis Cecílio, Cláudia Helena Pires Cecílio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Alves de Menezes, Marisa Fátima 

Masteguim de Menezes, Terceiros Interessados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção - OAB:, 

Ana Paula Monção Oliveira - OAB:MT 9.030

 Certifico e dou fé que a contestação c/c reconvenção apresentada às fls. 

67/105, 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, bem como contestação a 

reconvenção apresentada.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 212002 Nr: 10678-60.2015.811.0004

 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: Leila Maria Tavres de Freitas

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thaiz Alves Cavalcante de 

Albuquerque - OAB:13900B/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:OAB/MT 13.333

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a juntada de documentos pelo 

requerido, conforme fls. 62/71 e, em cumprimento a decisão de fl. 60, 

impulsiono os presentes autos para intimar o requerente, via DJE, para 

que, no prazo de 5 dias, se manifeste acerca de referidos documentos e 

requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 219378 Nr: 2420-27.2016.811.0004

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Assis Alves dos Santos, Elsa Marques 

Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keli Cristina dos Santos, Fabricia Pereira dos 

Santos

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Hamilton da Cunha 

Júnior - OAB:26.166, Lorena Célia Rodrigues Gonçalves - 

OAB:OAB/GO30.627, Thaissa Karolliny Santos Lôbo - OAB:OAB/GO 

33.039

 PROCESSO 2420-27.2016.811.0004 - Cód. 219378

Vistos.

Considerando a relação de convivência entre as partes, que impossibilita o 

bom cumprimento da sentença, bem como afeta os interesses e bem-estar 

do alimentando, designo audiência de mediação para o dia 30 de maio de 

2018, às 17h00min (MT), na qual as partes deverão se fazer 

acompanhadas de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 24 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272203 Nr: 2427-48.2018.811.0004

 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: Lenise Cristina Vilela Vilanova, Natanael Vilanova

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hennynk Fernando Prates - 

OAB:20.967/0 MT

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação das partes, da designação do dia 14 de maio de 2018, às 10:00 

horas (horário de Brasilia), para inicio da prova pericial, que será realizada 

no local da construção objeto da pericia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 184085 Nr: 5556-03.2014.811.0004

 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: Vera Lúcia Arruda Ambrozio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Washington Luiz Ambrozio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Napólis Costa - 

OAB:MT 15.569, Renato de Almeida Orro Ribeiro - OAB:MT 11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 Cód. 184085

Vistos.

Haja vista que este magistrado se encontrará de licença para tratamento 

de saúde na data da audiência aprazada, redesigno-a para o dia 25 de 

junho de 2018, às 15h00min (MT).

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 24 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 185236 Nr: 6471-52.2014.811.0004

 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: Agenor Antônio Palini, Petrônio Palini, Larice Cadena 

Palini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Miranda Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edlaine Borile Cassemiro - 

OAB:34.224/GO, ROMILDO CASSEMIRO DE SOUZA - OAB:22568/GO, 

Solange Eliane Petry - OAB:34.227-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260

 Cód. 185236

Vistos.

Haja vista que este magistrado se encontrará de licença para tratamento 
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de saúde na data da audiência aprazada, redesigno-a para o dia 26 de 

junho de 2018, às 14h00min (MT).

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 24 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 257719 Nr: 11290-27.2017.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suely Vilela Almeida, Aline Laura Vilela Almeida Alves 

Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Venturine Esteves - 

OAB:MT 21.977

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Haja vista que este magistrado se encontrará de licença para tratamento 

de saúde na data da audiência aprazada, redesigno-a para o dia 25 de 

junho de 2018, às 14h00min (MT).

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 24 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274671 Nr: 3884-18.2018.811.0004

 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: RAdOJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGdO, EGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Crivania da Silva Cunha 

Teixeira - OAB:OAB/MT23006/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 3884-18.2018 – CÓDIGO Nº 274671

Vistos.

Trata-se revisional de alimentos proposta por Renato Alves de Oliveira 

Júnior em face de Arthur Gomes de Oliveira, representado por sua 

genitora Elenice Gomes da Silva.

Colhe-se dos autos q eu o requerente não apresentou comprovante de 

pagamento das custas devidas alegando hipossuficiência. Contudo, há 

elementos, nos autos, que evidenciam possuir o autor certa riqueza para 

arcar com as custas inicias.

Dessa forma, INTIME-SE o requerente para, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial, juntando aos autos documentos, como por 

exemplo, declaração de imposto de renda, que serve de prova de sua 

situação financeira ou comprovante de quitação das custas inicias, sob 

pena de indeferimento da peça vestibular, nos termos do art. 321 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 20 de março de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274835 Nr: 3975-11.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO LUIZ PRAMPERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Justino da Silva - 

OAB:15695/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3975-11.2018 – Código nº 274835

Vistos.

Sérgio Luiz Prampero propôs ação ordinária em face do Município de Barra 

do Garças/MT tutelando a concessão e incorporação do A.T.S. Adicional 

por tempo de Serviço aos vencimentos.

Considerando há evidencias de que autora possui alguma riqueza capaz 

de arcar com as custas inicias, INTIME-SE a requerente para que emende 

a inicial, em prazo de 15 (quinze) dias, no sentido de apresentar o 

comprovante de pagamentos das custas ou documentos que comprovem 

a carência financeira, sob pena de indeferimento da peça vestibular, nos 

termos do artigo 321 do Código de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 20 de abril de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274833 Nr: 3973-41.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Maria Mendonça Fagundes Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Justino da Silva - 

OAB:15695/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3973-41.2018 – Código nº 274833

Vistos.

Helena Maria Mendonça Fagundes Amaral propôs ação ordinária em face 

do Município de Barra do Garças/MT tutelando a elevação de nível.

 Considerando há evidencias de que autora possui alguma riqueza capaz 

de arcar com as custas inicias, INTIME-SE a requerente para que emende 

a inicial, em prazo de 15 (quinze) dias, no sentido de apresentar o 

comprovante de pagamentos das custas ou documentos que comprovem 

a carência financeira, sob pena de indeferimento da peça vestibular, nos 

termos do artigo 321 do Código de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 20 de abril de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274831 Nr: 3972-56.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Maria Mendonça Fagundes Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Justino da Silva - 

OAB:15695/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3972-56.2018 – Código nº 274831

Vistos.

Helena Maria Mendonça Fagundes Amaral propôs ação ordinária em face 

do Município de Barra do Garças/MT tutelando a concessão e 

incorporação do A.T.S. Adicional por tempo de Serviço aos vencimentos.

Considerando há evidencias de que autora possui alguma riqueza capaz 

de arcar com as custas inicias, INTIME-SE a requerente para que emende 

a inicial, em prazo de 15 (quinze) dias, no sentido de apresentar o 

comprovante de pagamentos das custas ou documentos que comprovem 

a carência financeira, sob pena de indeferimento da peça vestibular, nos 

termos do artigo 321 do Código de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 20 de abril de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 237912 Nr: 14743-64.2016.811.0004

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: EVAM, KAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFM

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Freitas de 

Souza - Defensor Público - OAB:

 PROCESSO CÓD. 237912

Vistos.

Considerando que a autora não foi encontrada para sua intimação 

pessoal, apesar das diligências realizadas, defiro o requerimento 

ministerial retro, determinando a intimação editalícia de Kathiele Alves de 

Sousa, com prazo de 30 dias, nos termos do artigo 275, §2º do Código 

Processual Civil.

Decorrido o prazo, não havendo manifestação da requerente, voltem-me 

conclusos para sentença extintiva.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 18 de abril de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 161928 Nr: 2931-64.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bolivar Rezende Lisboa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11483-B/MT

 PROCESSO CÓD.161928

Vistos.

Tendo em vista que o valor apresentado a fls.175-verso é nitidamente 

superior ao devido, intime-se o exequente para se manifestar, 

readequando o total pleiteado.

Após, voltem-me concluso para apreciação do pedido de penhora online.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 17 de abril de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 186038 Nr: 7110-70.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. A. de Carneiro - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Faria - OAB:4318-B

 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 exequente, para que comprove nos autos o 

pagamento do valor referente à condução do Sr. Oficial de Justiça, guia nº 

00662, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 231064 Nr: 9819-10.2016.811.0004

 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: Elenice Cardoso Lauriano de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 231064

Vistos.

Intime-se a inventariante para se manifestar acerca dos requerimentos de 

fls.66/67, apresentando as certidões negativas bem como o recolhimento 

do imposto apurado no inventário, conforme pleiteado.

Após, abra-se vista à Procuradoria Geral do Estado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 17 de abril de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 68503 Nr: 2005-59.2007.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carvalho Neto & Silva Ltda, Carlos Alceu de 

Jesus da Silva, João Batista Carvalho Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD.68503

Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial movida por Banco Bradesco 

s/a em face de Carvalho Neto & Silva Ltda e outros.

Instado a se manifestar, em razão do transcurso do prazo do 

arquivamento provisório, o exequente pugnou pela realização de consulta 

do endereço dos executados, via sistemas conveniados ao Juízo.

Entretanto, conforme se vê pela certidão de fls.34, os executados foram 

devidamente citados em seus endereços, por intermédio do oficial de 

justiça, razão pela qual indefiro o requerimento do autor constante no 

despacho retro.

 Dessa forma, intime-se novamente o exequente para se manifestar, 

indicando bens passiveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 17 de abril de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264983 Nr: 16155-93.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. Gomes & M. Reis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. G. Sirqueira - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444, GABRIEL GONÇALVES DOS REIS - OAB:20.062, Lélis 

Bento de Resende - OAB:MT 12.675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS AURÉLIO 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:17066

 PROCESSO Nº 16155-93.2017.811.0004 (CÓD. 264983)

Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial movida por S GOMES & M REIS 

LTDA em face de M.A.G. SIRQUEIRA – EPP.

 Devidamente citada para efetuar o pagamento da dívida apresentada, a 

executada por intermédio de advogado constituído, pugnou pelo 

parcelamento do débito, juntando comprovante de pagamento de 30% 

(trinta por cento) do valor objeto da demanda, como se vê a fls.162/165.

 Dessa forma, tendo em vista a manifestação retro, onde o autor concorda 

com a proposta do executado e nos moldes do artigo 916, §3º do Código 

Processual Civil, defiro o parcelamento do débito, devendo ser expedido 

alvará de levantamento dos valores depositados em favor do exequente, 

transferindo-os para a conta indicada a fls. 172.

 Ainda, em face do lapso temporal já percorrido, intime-se o executado 

para que efetue o depósito das parcelas vincendas.

 Intime-se a parte autora para que proceda com a exclusão do nome do 

executado dos cadastros de proteção ao crédito.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 13 de abril de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274648 Nr: 3871-19.2018.811.0004

 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: Deusanate Paneia Sena Corado, Édila Alves de Moura 

Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLY FURTUNATO - 

OAB:21705/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 3871-19.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 274648

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE PARTILHA DE BENS APÓS O DIVÓRCIO proposta 

por DEUSANETE PANÉIA SENA CORADO em face de EDILA ALVES 

MOURA MIRANDA.

Considerando que o requerente não apresentou comprovante de 

pagamento das custas devidas, declaração de hipossuficiência, ou 

demonstrativo de renda, que comprovem a carência financeira e a 

necessidade de deferimento do benefício da gratuidade da justiça – 

previsto nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil -, INTIME-SE-O 

para, no prazo legal de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

juntando aos autos o presente documento que serve de prova de sua 

situação financeira, apta à concessão da justiça gratuita, como cópias de 

suas duas últimas declarações de imposto de renda, ou o comprovante de 

quitação das custas iniciais, sob pena de indeferimento da peça 

vestibular, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 17 de abril de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176951 Nr: 11065-46.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilvan Fonseca da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO 

- OAB:OAB/MT 6.935-A

 PROCESSO CÓD. 176951

Vistos.

Tendo em vista que apesar das diligências realizadas para localização do 

requerido Nilvan Fonseca da Silva, este não foi encontrado para sua 

citação pessoal.

 Dessa forma, defiro o requerimento retro e determino a citação editalícia, 

com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 256, §3º, do Código de 

Processo Civil.

 Decorrido o prazo do edital e não havendo manifestação da parte 

requerida, nomeio a douta Defensoria Pública como sua curadora especial, 

devendo apresentar defesa em nome do réu.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 18 de abril de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 203337 Nr: 5692-63.2015.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que apesar das diligências realizadas para a intimação da 

requerente, não houve êxito na sua localização, defiro a manifestação 

ministerial retro, determinando a intimação editalícia de Jennifer dos Santos 

Gonçalves, conforme preceitua o artigo 275, § 2º, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção do feito.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 18 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271720 Nr: 2103-58.2018.811.0004

 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: AAM, MSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 2103-58.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 271720

Vistos.

Trata-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO DE TERMO DE RECONHECIMENTO 

E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C DIVISÃO DE BENS E GUARDA 

COMPARTILHADA DE FORMA CONSENSUAL proposta por ADAILTON 

ALVES MOURA E MARISA SOARES COUTO.

Considerando que os requerentes não apresentaram comprovantes de 

pagamento das custas devidas, declarações de hipossuficiência, ou 

demonstrativos de renda, que comprovem a carência financeira e a 

necessidade de deferimento do benefício da gratuidade da justiça – 

previsto nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil -, INTIMEM-SE-OS 

para, no prazo legal de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

juntando aos autos o presente documento que serve de prova de sua 

situação financeira, apta à concessão da justiça gratuita, como cópias de 

suas duas últimas declarações de imposto de renda, ou o comprovante de 

quitação das custas iniciais.

 Ademais, tendo em vista que não fora juntada procuração do patrono da 

parte autora, INTIMEM-SE os requerentes para, no mesmo prazo, também 

emendar a inicial, no sentido de acostar aos autos a devida procuração, 

sob pena de indeferimento da peça vestibular, nos termos do parágrafo 

único do art. 321 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 17 de abril de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 166053 Nr: 8372-26.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carolina Ferreira de Moura Rabelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD.166053

Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial movida por Banco Bradesco 

s/a em face de Carolina Ferreira de Moura Rabelo.

Instado a se manifestar, em razão do transcurso do prazo do 

arquivamento provisório, o exequente pugnou pela realização de consulta 

do endereço dos executados, via sistemas conveniados ao Juízo.

Entretanto, conforme se vê pela certidão de fls.23, a executada Carolina 

Ferreira foi devidamente citada em seu endereço, por intermédio do oficial 

de justiça, razão pela qual indefiro o requerimento do autor constante no 

despacho retro.

 Dessa forma, intime-se o exequente para se manifestar, indicando bens 

passiveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito.

Cumpra-se.
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 Barra do Garças/MT, 17 de abril de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274571 Nr: 3826-15.2018.811.0004

 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: Maria da Graça de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBEZY DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DA SILVA NUNES 

VANNI - OAB:12391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 3826-15.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 274571

Vistos.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por MARIA DA GRAÇA DE 

SOUZA em face de ALBEZY DE SOUZA.

A requerente apresentou, à fls. 9 (verso), declaração de hipossuficiência, 

no escopo de instruir o pedido de gratuidade da justiça, isentando-o do 

pagamento de custas e demais despesas processuais. Entretanto, 

considerando que há nos autos sinais externos de riqueza, com base no 

objeto desta ação, é presumível a capacidade da autora em arcar com o 

devido.

 Nessa monta, em obediência ao que rege o § 2º do artigo 99 do Código de 

Processo Civil, não comprovada a carência financeira da requerente e a 

necessidade de deferimento do benefício da gratuidade da justiça – 

previsto nos arts. 98 e 99 do CPC -, INTIME-SE a requerente para, no 

prazo legal de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, juntando aos 

autos documento hábil que serve de prova de sua situação financeira, 

apta à concessão da justiça gratuita, como cópias de suas duas últimas 

declarações de imposto de renda, ou o comprovante de quitação das 

custas iniciais, sob pena de indeferimento da peça vestibular, nos termos 

do parágrafo único do art. 321 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 17 de abril de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268253 Nr: 18215-39.2017.811.0004

 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: Espólio de José Bernardes, Cleibio do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. C. Motta Administração e Empreendimentos 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 18215-39.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 268253

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO DE TERRAS PARTICULARES proposta 

por ESPÓLIO DE JOSÉ BERNARDES, representado por CLEIBIO DO 

NASCIMENTO, em face de R.C. MOTTA ADMINISTRAÇÃO E 

EMPREENDIMENTOS LTDA.

Considerando que o requerente não apresentou comprovante de 

pagamento das custas devidas, declaração de hipossuficiência, ou 

demonstrativo de renda, que comprovem a carência financeira e a 

necessidade de deferimento do benefício da gratuidade da justiça – 

previsto nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil -, INTIME-SE-O 

para, no prazo legal de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

juntando aos autos o presente documento que serve de prova de sua 

situação financeira, apta à concessão da justiça gratuita, como cópias de 

suas duas últimas declarações de imposto de renda, ou o comprovante de 

quitação das custas iniciais, sob pena de indeferimento da peça 

vestibular, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 18 de abril de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 172281 Nr: 5171-89.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ivo Matias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): James Antônio Bressan, Iris Maria Perch 

Bressan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Matias - OAB:MT 1.857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RAVANELLO - 

OAB:3291/MT, Juliana Copetti - OAB:OAB/MT15746B, Marcelo Piloto 

Maciel - OAB:MT 8.222-B, WENDELL OLIVEIRA CASTRO - OAB:14394

 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, jutar 

nos autos comprovante de distribuição da carta precatória encaminhada a 

Vossa Senhoria para cumprimento, conforme AR juntado às fls. 659.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 260666 Nr: 13401-81.2017.811.0004

 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): RENATO GOMES DE OLIVEIRA E CIA LTDA, 

RENATO GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B

 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 da patrona do requerente, para, no prazo de CINCO dias, jutar 

nos autos comprovante de distribuição da carta precatória encaminhada a 

Vossa Senhoria para cumprimento, conforme AR juntado às fls. 67.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267937 Nr: 17971-13.2017.811.0004

 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: ACGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Freitas de 

Souza - Defensor Público - OAB:

 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 petição 

de fls. 19/25, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 266350 Nr: 16982-07.2017.811.0004

 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: Silvana Gonçalves da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 16982-07.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 266350

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO ACIDENTE – 

B.94 – INDENIZATÓRIO proposta por SILVANA GONÇALVES DA SILA em 

face de INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS.

Vislumbra-se que não fora apresentada negativa material da concessão e 
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pagamento do benefício devido pelo requerido, constituindo-se como lastro 

probatório de que as vias administrativas foram utilizadas, bem como de 

que houve, por parte da autarquia competente, resposta no sentido de 

escusar o pedido extrajudicial.

 Nesse sentido, INTIME-SE a requerente para, no prazo legal de 15 

(quinze) dias, emendar a petição inicial, juntando aos autos o presente 

documento que serve de prova de que os instrumentos administrativos 

mínimos foram manejados, com a respectiva recusa do requerido, sob 

pena de indeferimento da peça vestibular, nos termos do art. 321 do CPC, 

e consequente extinção do processo, conforme determina o art. 485, I, do 

Código de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 16 de abril de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 166674 Nr: 9209-81.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalino Oliveira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

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

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 Processo nº 9209-81.2012.811.0004 – Código 166674

Vistos.

Uma vez que há divergência entre os valores apresentados pelas partes, 

remetam-se os autos ao contador judicial.

Após, conclusos para efeito do §2º, do art. 526, do CPC.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 16 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 15556 Nr: 27-28.1999.811.0004

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Divino Pereira de Sousa, Wmarley Lopes Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Divino Pereira de Sousa - 

OAB:5830/MT, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bosco Maiolino de 

Mendonça - OAB:2900/MT, Luciana Neves e Silva - OAB:12.662

 PROCESSO 27-28.1999.811.0004 CÓD. 15556

SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de cumprimento de sentença em que os exequentes visam o 

recebimento de honorários advocatícios em face do Município de Pontal do 

Araguaia.

Em relação ao exequente Divino Pereira de Sousa houve informação de 

pagamento às fls. 190/191.

O exequente Wmarley Lopes Franco informou pagamento e se manifestou 

pela extinção do processo com resolução do mérito às fls. 220.

É o relatório.

Considerando que a informação pelo exequente de que o executado 

efetuou o pagamento, o processo de execução cumpriu o seu objetivo.

Diante disso, julgo extinto o processo de execução em virtude do 

pagamento, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Promovam-se as baixas e anotações de costume.

Custas pelo executado.

Sem condenação em honorários advocatícios.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 12 de dezembro de 2017.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 87846 Nr: 1803-14.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MEGdO, EGdS, EGdS, MEGdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OdOJ, OdOJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126, 

Rafael Martins Felício - OAB:MT 4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Priscila Tauil Adolfo - 

OAB:MT 16.693

 PROCESSO 1803-14.2009.811.0004 CÓD. 87846

Vistos.

Uma vez que o executado espontaneamente - antes de ser determinada 

sua intimação - efetuou depósito judicial de R$9.517,96 (nove mil 

quinhentos e dezessete reais e noventa e seis centavos), tem-se indevida 

a incidência das multas previstas no §1º do artigo 523 do CPC.

Ainda, a data da sentença é de 28 de setembro de 2015, devendo ser 

observada para fins de atualização com juros de 1% ao mês e correção 

monetária.

Diante disso, intime-se o exequente para apresentar novo cálculo, 

devendo observar a não incidência das multas do mencionado artigo, bem 

como a data da sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 12 de dezembro de 2017.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 171914 Nr: 4730-11.2013.811.0004

 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: Selma Maria de Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Napólis Costa - 

OAB:MT 15.569, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 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 

informação do Cartório Distribuidor, Contador e Partidor de fls. 64, prazo 

CINCO dias.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 172399 Nr: 5339-91.2013.811.0004

 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: Júnior Alves Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed - Cooperativa de Trabalho Médico 

Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAKECHI IUASSE - 

OAB:6113-A, WILZA APARECIDA LOPES SILVA - OAB:173.351/SP

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, para querendo, manifestar-se sobre 

a penhora infrutífera e em termos de prosseguimento da ação, no prazo 

de 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 205813 Nr: 7053-18.2015.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilvanda Maria de Jesus Almeida Paula, Amanda de 

Jesus Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Souza de Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876, Necy Araújo Lustosa Vieira - OAB:MT 7.491-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Necy Araújo Lustosa Vieira - 

OAB:MT 7.491-A

 CERTIFICO que, em cumprimento ao que determina a Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, Artigo 1218, § 1º, o Advogado da parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, será intimado via Diário da Justiça Eletrônico a enviar a 

minuta da petição inicial, ou sua integralidade (de arquivo do Word e não 

em PDF) bem como da Emenda à Inicial, caso houver, para o e-mail da 

vara: bg.4civel @ tjmt.jus.br; a fim de possibilitar agilidade para expedição 

do edital de citação conforme determinado às fls. 49 do feito, tendo em 

vista a indisponibilidade de tempo e de servidor nesta Escrivania para 

digitação da peça preambular, face sua extensão.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224948 Nr: 5870-75.2016.811.0004

 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: Ademar Ferreira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Washington Luiz Alves Tito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELUZANIA LUENIZA P. DA 

SILVA - OAB:MT 9673

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Intimando: TERCEIROS E INTERESSADOS

FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO GERAL AO PÚBLICO da Ação de 

Notificação proposta neste Juízo, acima identificada, conforme 

despacho/decisão abaixo transcrita e petição inicial em resumo abaixo, 

cientificando-lhes que, deferida e realizada a notificação ou interpelação, 

os autos serão entregues ao requerente.

Resumo da Inicial: ADEMAR FERREIRA BARBOSA, brasileiro, convivente, 

armador, portador do RG de nº 1169811-0 SJ-MT, inscrito no CPF sob o nº 

850985821-72, residente e domiciliado na Rua Santana, quadra 193, L13, 

Nova Barra, nesta urbe, por sua procuradora infra-assinado, mandato 

anexo (doc.1), vem, respeitosamente, a presença de V. Exa. Propor 

AÇÃO DE USUCAPIÃO ESTRAORDINÁRIO nos termos do artigo 1238 

parágrafo único do Código Civil, em face de Washington Luiz Alves Titio, 

brasileiro, divorciado, comerciante, portador da Carteira de Identidade nº 

57.435 SSP-MT, inscrito no CPF sob o nº 190.889.301-04, residente e 

domiciliado à Rua Isaldina Costa dos Santos, nº 2 15, Bairro Zeca Ribeiro, 

nesta urbe, pelos motivos que passa a expor: 1. Acha-se o Requerido, 

desde o ano de 2004, portanto há mais de 10 anos, na posse mansa, 

pacífica, ininterrupta do imóvel urbano que ora reside, com cerca de 

412,50 m² (metros quadrados), tendo como confinantes os Srs. Laercio 

Pereira da Silva Soares lote 20-frente; Eliezer Chaves de Souza LT 14 lado 

esquerdo e Joaquim José Lopes, fundos, rua São Joaquim Q 193 L 20. 2. 

O Requerente construiu no referido terreno sua moradia, isto é, uma casa 

de alvenaria com dois quartos, dois banheiros, sala e cozinha conjugadas 

tudo conforme croqui e fotos anexos. 3. Vêm o Requerente exercendo a 

posse sobre o imóvel de forma mansa, pacífica e ininterrupta há muitos 

anos, como bem faz prova o documento fornecido pela Empresa de Águas 

de Barra do Garças, no qual informa que a ligação de água neste terreno 

foi feita em 2004 em nome do Requerente. (doc anexo) 4. Ademais, tem-se 

também a ficha de Cadastro Individual de Associado emitida pela 

Associação de Moradores e Pequenos Produtores do Jd. Nova Barra, 

onde figura como morador deste imóvel o Requerente. DO DIREITO 

Trata-se de pedido de USUCAPIÃO embasado no parágrafo único do 

artigo 1.238 do Código Civil, em que o Requerente demonstra à sociedade 

os requisitos necessários ao deferimento do pedido, qual seja a posse, 

mansa e pacífica do imóvel desde 2004 fazendo a sua moradia habitual, 

sem qualquer oposição ou turbação de terceiros, que segundo a 

afirmação legal, traduzem-se em continuidade e tranquilidade da posse, e 

por último, também demonstrado o ânimo de possuir como seu o imóvel. A 

posse prolongada da coisa pode conduzir à aquisição da propriedade, se 

presentes determinados requisitos estabelecidos em lei. Doutrina e 

legislação relacionam como requisitos para a usucapião a res habilis 

(coisa hábil), a iusta causa (justa causa), bona fides (boa-fé), possessio 

(posse) e tempus (tempo). Na modalidade extraordinária de prescrição 

aquisitiva, basta que ocorra o fato da posse, não se investigando o título 

ou a boa-fé. Assegura o artigo 1238 e parágrafo único: “Art. 1.238. 

Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir 

como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de 

título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por 

sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de 

Imóveis. Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a 

dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia 

habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.” (grifo 

nosso) A usucapião, forma de aquisição originária da propriedade, 

caracterizada, dentre outros requisitos, pelo exercício inconteste e 

ininterrupto da posse, tem o condão de prevalecer sobre a propriedade 

registrada, não obstante seus atributos de perpetuidade e obrigatoriedade, 

em razão da inércia prolongada do proprietário de exercer seus direitos 

dominiais. Consumada a prescrição aquisitiva, a titularidade do imóvel é 

concedida ao possuidor desde o início de sua posse, pois presentes os 

efeitos ex tunc da sentença declaratória, haja vista o caráter originário da 

prescrição aquisitiva, segundo a doutrina: (...) A sentença será o 

desfecho de uma ação, a que sempre os processualistas se referiram. E 

sendo declaratória, produz efeito retrooperante, como se a propriedade se 

tivesse adquirido desde o dia da tomada de posse (Instituições de Direito 

Civil, Caio Mário da Silva Pereira, Ed. Forense, 2009, vol. IX, p. 125). 

Vejamos a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIO – "POSSE-MORADIA" – ART. 1.238, PAR. ÚNICO DO 

CÓDIGO CIVIL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS (POSSE AD 

USUCAPIONEM, TEMPO, MORADIA) – RECURSO DESPROVIDO. 1 

Preenchidos os requisitos legais para a declaração do usucapião 

extraordinário por posse-moradia (posse ad usucapionem, tempo, 

moradia), deve ser declarada a aquisição da propriedade imóvel, nos 

termos do art. 1.238, par. ún. do Código Civil. 3 – Recurso conhecido e 

desprovido.  (TJ-MS -  APL:  08012183420118120002 MS 

0801218-34.2011.8.12.0002, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data 

de Julgamento: 13/10/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

14/10/2015)” DO PEDIDO Assim exposto, REQUER: a) A citação do 

Requerido para, querendo, se opor à presente ação. b) A 

citação/intimação dos confinantes, no endereço supra descrito. c) Seja 

intimado, as autoridades competentes da fazenda pública da União, 

Estado, e Município, para que manifestem-se. d) Que seja concedido ao 

autor os benefícios da Justiça Gratuita, inclusive perante ao Cartório de 

Imóveis de acordo com o art. 12, §2º da Lei nº10.257/01- Estatuto da 

Cidade. e) Seja intimado o Ministério Público, para que intervenha nos atos 

do processo. f) A procedência da presente ação, com a finalidade de ser 

declarada na sentença a propriedade do Requerente e de escrevê-lá no 

Registro de Imóveis, condenando-se a parte que contestar ao pagamento 

dos honorários advogatícios, custas e despesas processuais. Pretende o 

Autor provar suas argumentações fáticas, documentalmente, 

apresentando desde já os documentos acostados à peça exordial, 

protestando pela produção das demais provas que eventualmente se 

fizerem necessárias no curso da lide; bem como com o depoimento das 

testemunhas elencadas no rol anexo, a fim de serem ouvidas em 

audiência. Dá-se à causa o valor de R$ 2.887,50 (dois mil oitocentos e 

oitenta e sete reais e cinqüenta centavos Termos que Pede deferimento. 

Barra do Garças, 31 de maio de 2016 Heluzânia Lueniza Pereira da Silva 

OAB-9673 Alba Valéria A. dos S. Barros OAB 43887-GO Rol de 

Testemunhas: Josué Chaves de Souza, RG 025548151-94 e CPF 

025548191-94, residente na Rua Santana, Q 192 L 19, Nova Barra. Divino 

Santana da Costa, CPF 424.201.481-34, residente na Rua 31 de Março, 

1111, Bairro Santo Antônio.

Despacho/Decisão: VISTOS EM CORREIÇÃO.Considerando que ainda não 

houve manifestação da Fazenda Pública Municipal, reitere a intimação do 

Município, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca de eventual 

interesse no feito. Citem-se, via edital, os possíveis interessados, 

observando-se o disposto no art. 259, I, do CPC.Certifique-se a Sra. 

Gestora quanto a apresentação de contestação pela parte requerida e 

pelos confinantes.Cumpra-se expedindo o necessário.Após, conclusos.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gracilde Bento da Cruz, 

digitei.

Barra do Garças, 14 de março de 2018

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173455 Nr: 6641-58.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmelita Pereira de Oliveira, Luiz Gomes Silva, 

Sebastião Gomes Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB Comércio de Eletrodomésticos Ltda - 

Elettrokasa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dennis Machado da Silveira - 

OAB:MT 5.752

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA HELENA GOMES CAVALCANTE, 

Filiação: Maria Anita Pereira e Francisco Gomes Pereira, data de 

nascimento: 15/02/1949, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA HERDEIRA MARIA HELENA GOMES 

CAVALCANTE para que tome ciência da presente habilitação, nos termos 

do artigo 259, III do CPC.

Despacho/Decisão: VISTOS EM CORREIÇÃO. Compulsando os autos, 

observo que a requerida não fora citada para manifestar acerca da 

habilitação, conforme dispõe o artigo 689 e seguintes do código de 

Processo Civil. Nos termos do art. 689 do Código de Processo Civil, o 

pedido de habilitação proceder-se-á nos autos da Ação principal, somente 

será processada em apartado quando houver a necessidade de dilação 

probatória diversa da documental, conforme art. 691 do mesmo 

código.Determino a suspensão do feito, nos termos do art. 689 do 

CPC.Proceda-se com a expedição de edital de intimação da herdeira Maria 

Helena Gomes Cavalcante que se encontra em local incerto e não sabido, 

com prazo de 30 (trinta) dias, para que tome ciência da presente 

habilitação, nos termos do art. 259, III do CPC.Não havendo manifestação, 

nomeio a Defensoria Pública para que atue como curador especial à 

herdeira.Desde já determino que CITE-SE o Requerido pessoalmente para, 

em 05 (cinco) dias, pronunciar-se quanto a presente habilitação.Com a 

resposta nos autos, conclusos para decisão.Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amanda do Valle 

Carneiro, digitei.

Resumo da Inicial: Carmelita Pereira de Oliveira, Luiz Gomes Silva e 

Sebastião Gomes Silva apresentaram a presente Habilitação nos autos do 

processo de Indenização movido em face da Eletrokasa, alegando que a 

requerente Maria Anita Pereira faleceu em 12/11/2013, quando já era 

viúva, bem como não deixou bens a inventariar nem declarações de última 

vontade. Deixou quatro filhos: Carmelita, Luiz, Sebastião e Maria Helena. 

Requereram o deferimento da habilitação no presente processo, bem 

como que a herdeira Maria Helena Gomes Cavalcante seja citada por 

edital, a fim de que a ação de indenização retome seu curso.

Barra do Garças, 24 de abril de 2018

Edinalva Laurenço PereiraGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212564 Nr: 10996-43.2015.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Batista de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasminas Mineração do Brasil Ltda

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

de Mato Grosso - OAB:, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BRASMINAS MINERAÇÃO DO BRASIL 

LTDA, CNPJ: 15065451000184. 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: TEREZINHA BATISTA DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, 

empregada doméstica, inscrita no RG n. 0311421-0 SSP/MT e CPF n. 

839.189.221-20, residente e domiciliada na Rua Topázio, lote 24, QD. 152, 

Jd. Nova Barra, telefone (66) 9235-3760, por intermédio do Defensor 

Público do Estado de Mato Grosso infra-assinado, vem à presença de 

Vossa Excelência, propor a presente AÇÃO DE USUCAPIÃO Em face de 

BRASMINAS MINERAÇÃO DO BRASIL LTDA. CGC nº 

150-.065.451/0001-84, localizada na Travessa Bandeiras, nº 4, nessa 

cidade de Barra do Garças/MT, pelos fundamentos fáticos e jurídicos a 

seguir narrados. DOS FATOS A Requerente, ora Usucapiente, é legítima 

possuidora do imóvel onde reside juntamente com sua companheira, sito 

na Rua Topázio, QD. 152, lote 24, bairro Jd. Nova Barra, na cidade de 

Barra do Garças/MT, desde meados de 2000, quando adquiriu por meio de 

contrato de compra e venda, em anexo, totalizando um prazo de 

aproximadamente 15 (quinze) anos. O imóvel objeto da presente foi 

adquirido por meio de contrato de compra e venda, em anexo, sendo que 

em 2000, a requerente e seu marido passaram a residir no imóvel. Como 

há de se verificar, outro fato comum, porém não menos relevantes são as 

despesas de IPTU ordinariamente pela Requerente, bem como o espelho 

de água datado de 2001, com atestam os comprovantes, ora anexados, o 

que robustece e autentica as alegações trazidas à tela e postuladas pela 

Usucapiente. A Requerente sempre viveu tranqüila no imóvel, sem jamais 

ter sofrido qualquer perturbação de qualquer espécie, caracterizando sua 

posse justa e pacífica. Também, em poder do contrato de compra e venda, 

detinha a Requerente justo título de sua posse. Baseando-se na situação 

fática apresentada, é interposta a presente Ação de Usucapião, uma vez 

que a Requerente possui todos os requisitos para aquisição da 

propriedade do imóvel do qual já detém a posse por tempo suficiente – e 

tendo preenchido todos os requisitos necessários – para ver seu direito 

resguardado pelo Poder Judiciário. DA CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL A 

Autora, como já mencionado, possui de forma mansa, pacífica e 

ininterrupta com ânimo de dono, há mais de 10 (dez) anos. O imóvel 

usucapiendo pela Autora tem os seguintes limites e confrontações: 

FRENTE: para a Rua Topázio, medindo 15 metros; FUNDOS: para o Lote 

07, medindo 15 metros; LADO DIREITO: para o Lote 25, medindo 30 metros; 

e LADO ESQUERDO: para o Lote 23, medindo 30 metros. ÁREA TOTAL: 

450,00m² metros quadrados. Mapa e Memorial Descritivo: A Autora 

apresenta em anexo os mesmos, de modo a atender os preceptivos 

legais. DOS CONFINANTES O imóvel possui os seguintes confrontantes: 

FRENTE: Rua Topázio LADO DIREITO: Lote 25 LADO ESQUERDO: Lote 23 

FUNDOS: Lote 07 DOS CONFRONTANTES DEOCLÉCIO BALBINO DE 

MORAIS, residente e domiciliado na Rua Topázio, lote 25, QD. 156, Jardim 

Nova Barra, na cidade de Barra do Garças/MT; MARIA EUNICE ALVES 

BARBOSA, residente e domiciliada na Rua Presidente Kennedy, lote 07, 

QD. 152, bairro Jardim Nova Barra, na cidade de Barra do Garças/MT; 

ELIZABETE BATISTA DOS SANTOS, residente e domiciliada na Rua 

Topázio, lote 23, QD. 156, bairro Jardim Nova Barra, na cidade de Barra do 

Garças/MT. DA LEGITIMIDADE PASSIVA A ação está sendo intentada em 

face de BRASMINAS MINERAÇÃO DO BRASIL LTDA., em razão de ser 

este o nome do titular constante no registro do referido lote, conforme 

certidão do Cartório de Registro Imobiliário em anexo. Dessa forma, 

estando presentes todos os requisitos legais exigidos, assim, a Autora 

tem legitimidade ativa para a propositura da ação. DO DIREITO A Autora 

possui de forma mansa, pacífica e ininterrupta com ânimo de dono, há 

mais de 15 (quinze) anos, o imóvel situado nesta cidade, Rua Topázio, lote 

24, QD. 152, bairro Jardim Nova Barra, na cidade de Barra do Garças/MT; 

Durante todos esses anos, a Autora utiliza o imóvel como sua residência, 

efetuando pontualmente o pagamento de água e luz, conforme faz certo e 

atesta cópias pertinentes que ora se anexa, expedidas pelas empresas 

prestadoras. A posse exercida pela Autora jamais sofreu qualquer 

contestação, de quem quer que fosse. Assevera o comando insculpido 
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pelo art. 1.242 do CC que adquirirá a propriedade do imóvel, mediante 

usucapião ordinária, a situação fática que apresentar a junção de alguns 

elementos fundamentais, quais sejam: posse mansa, pacífica e ininterrupta 

de um determinado imóvel; lapso temporal de 10 (dez) anos, e ainda a 

constatação de que o possuidor esteja agindo de boa-fé e tenha a seu 

favor um justo título. “Art. 1.241. Poderá o possuidor requerer ao juiz seja 

declarada adquirida, mediante usucapião, a propriedade imóvel. Parágrafo 

único. A declaração obtida na forma deste artigo constituirá título hábil 

para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Art. 1.242. Adquire 

também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e 

incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.” 

Salienta-se, portanto, que aquele que possui um justo título, tem a seu 

favor a presunção de que é possuidor de boa-fé, conforme determina o 

art. 1.201, parágrafo único, do Código Civil. “Art. 1.201. É de boa-fé a 

posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a 

aquisição da coisa. Parágrafo único. O possuidor com justo título tem por 

si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei 

expressamente não admite esta presunção.” A jurisprudência também 

proclama os requisitos indispensáveis para a configuração da usucapião 

ordinária e esclarece, ainda, a conceituação do que seria justo título, 

conforme julgados do TJ/MG. Sobre a possibilidade jurídica do pedido, 

trago julgados à colação: APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO ORDINÁRIO - 

REQUISITOS PREENCHIDOS - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. Para o 

reconhecimento da prescrição aquisitiva delineada pelo artigo 551 do 

antigo Código Civil erigem-se como requisitos a) posse mansa, pacífica, e 

ininterrupta, exercida com intenção de dono; b) decurso do tempo de dez 

anos entre presentes, ou de quinze anos entre ausentes; c) justo título, 

mesmo que este contenha algum vício ou irregularidade; e boa-fé. Justo 

título não quer dizer título perfeito. É qualquer fato jurídico apto à 

transmissão de domínio, ainda que não registrado. A ação de usucapião 

compete também ao possuidor a non domino. (Número do processo: 

2.0000.00.446409-7/000 1 Relator: DOMINGOS COELHO Data do acordão: 

23/02/2005. Data da publicação: 05/03/2005) “AÇÃO DE USUCAPIÃO 

ORDINÁRIO - REQUISITOS - AUSÊN-CIA - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - 

IMPOSSIBILIDADE. - O usucapião, consabidamente, é o modo de adquirir a 

propriedade pela posse continuada, durante certo lapso de tempo, com os 

requisitos estabelecidos na lei. - O autor da ação de usucapião ordinário 

que não comprovar que possui o imóvel por dez anos, com animus domini 

e pacifica-mente, com justo título e boa-fé, não faz jus à prescrição 

aquisitiva pleiteada. - Apelação não provida. (Número do processo: 

2.0000.00.341612-2/000 1. Relator: EDGARD PENNA AMORIM Data do 

acordão:26/03/2002. Data da publicação: 01/05/2002)” Em síntese, a 

Autora pretende, portanto, como mencionado anteriormente, ver 

regularizada a situação de fato do referido imóvel, na medida em que, 

como retro mencionado, tem como único e indispensável, o imóvel 

residencial em questão e, ainda, considerando que possui apenas a posse 

direta, não deseja que tal situação se perpetue no tempo, contudo, confia 

e espera que a demanda seja urgentemente resolvida pela ação ora 

guerreada. O pedido em tela está arraigado nos artigos 941 a 945 do 

Código de Processo Civil. DO REQUERIMENTO Ante o exposto, requer: a) 

Conceda a Requerente, de plano, os Benefícios da Justiça Gratuita, haja 

vista ela não ter condições econômicas e/ou financeiras de arcar com as 

custas processuais e demais despesas aplicáveis à espécie, honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, nos termos da inclusa 

declaração de pobreza, na forma do artigo 4º, da Lei n° 1.060, de 05 de 

fevereiro de 1950 e artigo 1º, da Lei n° 7.115, de 29 de agosto de 1983; b) 

a citação da Demandada, no endereço indicado, para que, querendo, 

apresentem defesa aos termos da presente ação, no prazo legal; c) a 

citação editalícia de eventuais interessados, residentes e amparados pelo 

instituto da posse; d) a citação por oficial de justiça dos confrontantes; e) 

a citação via postal, dos representantes legais das fazendas públicas 

federal, estadual e municipal para manifestarem se têm interesse na 

causa, encaminhando com a expediente cópia do processo e documentos; 

f) a intimação do ilustre representante do Ministério Público; g) ao final, 

seja julgado procedente a presente demanda, com o fim de reconhecer a 

aquisição original da Autora na propriedade do bem imóvel descrito 

anteriormente, a saber, ,00m² (trezentos e sessenta metros quadrados), 

determinando a expedição do mandado de registro, para as anotações 

legais; i) Requer produção de todas as provas em direito admitidas e 

necessárias à instrução da presente demanda, em especial a prova 

testemunhal, cujo rol será apresentado em tempo oportuno, pericial, sem 

prejuízo de quaisquer outras eventualmente cabíveis. Dá-se a causa o 

valor de R$ 55.354,50 (cinqüenta e cinco mil trezentos e cinqüenta e 

quatro reais e cinqüenta centavos). Nesses Termos. Pede Deferimento. 

Barra do Garças, 06 de Novembro de 2015. Carlos Eduardo Freitas de 

Souza Defensor Público Titular da 2ª Defensoria

Despacho/Decisão: "Vistos.Defiro a gratuidade judiciária. Anote-se.Cite-se 

o requerido, na forma pretendida na inicial, para, querendo, contestar a 

ação, em 15 (quinze) dias, consignadas as advertências legais. Citem-se 

por edital, com o prazo de trinta dias, os interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos. Citem-se pessoalmente os confinantes.Intime-se para que 

manifeste eventual interesse na causa a União, o Estado e o Município, 

encaminhando a cada ente cópia da inicial e dos documentos que a 

instruíram. Notifique-se o Ministério Público.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário." e "VISTOS. 1. Defiro o pedido retro. 2. 

Promova a citação da requerida, via edital, nos termos da decisão de fls. 

27. Cite-se. Cumpra-se, expedindo o necessário."

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amanda do Valle 

Carneiro, digitei.

Barra do Garças, 24 de abril de 2018

Edinalva Laurenço PereiraGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227269 Nr: 7204-47.2016.811.0004

 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: Município de Barra do Garças - MT, Roberto Ângelo de 

Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Madalena Lima, Hercules Tony Carneiro 

da Silva, Vanderley Marciano Lopes Silva, Neidiana Santos Silva, Jaqueline 

Silva da Silva, Altamiro Antonio Arruda, Alex Gomes Lopes, Abmael Silva 

da Silva, Isaque Santos Silva, Diana Maria Alcantara Barbosa, Claudemir 

Souza Dias, Divaldo Sousa de Oliveira, Fabricio da Silva Vaz, Manoel José 

de Souza, Leidiane Vieira Amorim, Maria de Oliveira Azambuja Contreira, 

Valquiria Francelina Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sylvia Maria de Assis 

Cavalcante - OAB:MT 5771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Sguizardi - OAB:MT 

16.483

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALTAMIRO ANTONIO ARRUDA, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido DIVALDO SOUSA 

DE OLIVEIRA, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, 

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial, para, caso 

queira, respondê-la no prazo legal, bem como sua INTIMAÇÃO da decisão 

liminar que reintegrou a requerente na posse do bem a seguir descrito: 

IMÓVEL DE MATRÍCULA 47.889 DO CRI DE BARRA DO GARÇAS/MT: 

ÁREAS INVADIDAS: QUADRAS 70, 71 E 72 DO JARDIM OURO FINO II, 

CIDADE DE BARRA DO GARÇAS/MT; QUADRA 70: Frente para a Rua 36; 

lado direito para a Rua 38, lado esquerdo para o lote 02; fundos para a 

Rua 37; QUADRA 71: Frente para a Rua 36, lado direito para a Rua 14; 

lado esquerdo para a Rua 36, fundos para área verde e margem do 

córrego Fundo; QUADRA 72: frente para a Rua 36; frente 2 para a Rua 36 

e quadra 71 e frente 3 (fundos) para a quadra 73..

Resumo da Inicial: A parte autora ingressou com a presente Ação de 

Reintegração de Posse com pedido liminar em face de Maria Madalena 

Lima e seu esposo Hercules Toni Carneiro da Silva, Neidiana Santos Silva, 

Jaqueline Silva da Silva, Vanderley Marciano Lopes Silva, Altamiro Antonio 

Arruda e Claudemir Souza Dias, Divaldo Sousa de Oliveira e outros, 

alegando ser o autor possuidor e proprietário do imóvel abaixo descrito, 

tratando-se de área verde e de preservação ambiental. A equipe de 

fiscalização do município/autor recebeu denúncia de que referida área 

estava invadida e que tinha demarcação de vários lotes e que muitas 

árvores haviam sido derrubadas. O requerente requer o deferimento da 

liminar, com expedição de mandado de reintegração na posse do imóvel, 

determinando a citação dos requeridos para, querendo, apresentarem 
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reposta no prazo legal.

ADVERTÊNCIAS: 1) O prazo para responder é de 15 (quinze) dias, 

contados da data da expiração do prazo deste edital. 2) Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos afirmados 

pela parte autora na petição inicial (art. 285 do CPC).

Despacho/Decisão: VISTOS.Trata-se de Ação de Reintegração de posse 

proposta pelo Município de Barra do Garças/MT em face dos requeridos 

Maria Madalena Lima, Hercules Toni Carneiro da Silva, Neidiana Santos 

Silva, Jaqueline Silva da Silva, Vanderley Marciano Lopes Silva, Altamiro 

Antônio Arruda, Claudinei Souza Dias, Divaldo Sousa de Oliveira e demais 

invasores não identificados, visando retomar a posse da área pública 

localizada na Rua 36, Quadras 70,71 e 72, do Bairro Jardim Ouro Fino II, 

nesta urbe. Conforme conta nos autos a liminar foi deferida as fls.55/57, e 

os invasores devidamente citados para desocuparem voluntariamente a 

área, conforme costa as fls. 92/39.Após o regular tramite do feito, os 

autos foram remetidos ao Ministério Público, que colacionou parecer as 

fls.203/210, requerendo a manutenção da liminar, a regularização do polo 

passivo da demanda, a regularização da representação processual, 

citação por edital de dois dos requeridos, bem como pugna por nova 

vistas para manifestação após a regularização do feito.Defiro 

integralmente o requerimento ministerial de fls.203/210.Determino que seja 

incluído no polo passivo da demanda, os invasores identificados no 

momento do cumprimento da liminar de reintegração de posse, quais 

sejam: Abmael Silva da Silva, Isaque Santos Silva, Diana Maria Alcântara 

Barbosa, Fabricio da Silva Vaz, Alex Gomes Lopes, Manoel José de 

Souza, Valquíria Francelina Maia, Maria de Oliveira Azambuja e Leidiane 

Vieira Amorim.Proceda-se a intimação via DJE da advogada Dra. Claudia 

Pereira dos Santos Rodrigues, para que proceda a regularização 

processual de acordo com o art.76 do CPC.Promova-se a citação edilícia 

dos requeridos ALTAMIRO ANTÔNIO ARRUDA e DIVALDO SOUSA DE 

OLIVEIRA, para, querendo, em 15 (quinze) dias, apresentar 

resposta.Após o integral cumprimento das determinações acima impostas, 

remetam-se os autos ao Ministério Público para que se manifeste.Após, 

voltem-me os autos conclusos.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amanda do Valle 

Carneiro, digitei.

Barra do Garças, 24 de abril de 2018

Edinalva Laurenço PereiraGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 253332 Nr: 8579-49.2017.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aricleia Alves Pinheiro Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamento s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Alves Daufenback - 

OAB:325478/SP.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 82/94 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 203181 Nr: 5604-25.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agostinho David de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 Termo de Assentada

Autos de cód. 203181

Em 24.04.2018 às 15h52min, 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, 

presente o réu. Realizada a oitiva das testemunhas Rafael Bastos 

Marques e Douglas Silva Mendonça. A defesa técnica do réu apresenta 

documentos para juntada. O Ministério Público manifesta pela desistência 

da testemunha Fagner Ferreira Pinheiro. Após, o MM juiz, decidiu: “1. 

Homologo a desistência da testemunha Fagner Ferreira Pinheiro. 2. Vistas 

às partes para alegações finais por memoriais.”

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 João Bento Júnior

 Promotor de Justiça Advogado

 Termo de Oitivas

Autos de cód. 203181

Em 24.04.2018 às 15h51min, 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 testemunha descrita e assinada abaixo, já qualificada nos 

autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do réu por manifestar 

temor. 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 João Bento Júnior

 Promotor de Justiça Advogado

_______________________________

Rafael Bastos Marques

Testemunha

 Termo de Oitivas

Autos de cód. 203181

Em 24.04.2018 às 15h35min, 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 testemunha descrita e assinada abaixo, já qualificada nos 

autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do réu por manifestar 

temor. 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 João Bento Júnior

 Promotor de Justiça Advogado

_______________________________

Douglas Silva Mendonça

Testemunha

 Termo de Interrogatório

Autos de cód. 203181

Em 24.04.2018 às 15h36min, 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 o réu. 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 

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
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_______________________________

Agostinho David de Morais

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 209924 Nr: 9495-54.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Francisco 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. 209924

Em 24.04.2018 às 15h52min, 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, presente o réu. Realizada a oitiva das testemunhas Luismar 

Rodrigues Cavalcante e Rogério Pereira Campos. O Ministério Público 

manifesta pela desistência da testemunha Ismael Pereira Leite. Após, o MM 

juiz, decidiu: “1. Homologo a desistência da testemunha Ismael Pereira 

Leite. 2. Vista às partes para alegações finais por memoriais.” 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

_______________________________

Antonio Francisco da Silva

Réu

 Termo de Oitivas

Autos de cód. 209924

Em 24.04.2018 às 15h51min, 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 na ausência do 

réu por manifestar temor. 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

_______________________________

Luismar Rodrigues Cavalcante

Testemunha

 Termo de Oitivas

Autos de cód. 209924

Em 24.04.2018 às 15h51min, 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. 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

_______________________________

Rogério Pereira Campos

Testemunha

 Termo de Interrogatório

Autos de cód. 209924

Em 24.04.2018 às 15h57min, 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 o réu. 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 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

_______________________________

Antonio Francisco da Silva

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 251247 Nr: 7163-46.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kassio Gondim Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 251247

Em 24.04.2018 às 16h19min, 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, ausente o réu. Prejudicada a realização de audiência de instrução 

pela ausência de certidão de mandado de intimação n°174261. Houve 

tentativa de contato telefônico José Rildo Coelho Machado, que não 

atendeu a ligação. Após, o MM Juiz decidiu: “1. Designo instrução e 

julgamento para a data de 23.08.2018, às 15hrs30min (MT). 2. Intime-se as 

testemunhas e o réu. 3. Intime-se o oficial de justiça a razão pela qual não 

apresentou a certidão e não atendeu a ligação.”

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.: 243094 Nr: 1462-07.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Henrique Souza Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 243094

Em 24.04.2018 às 16h39min, 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, presente o réu. Realizada a oitiva das testemunhas Lindomar 

Tavares Roldão, Patrick Milhomem Silva, Marlene Sousa Lopes, Wellington 

Romario de Almeida Oliviera. Realizado o interrogatório do réu. A 

Defensoria Pública requer o mapa de monitoramento do réu no dia da 

prisão, à saber 23.01.2017. Após, o MM Juiz decidiu: “1. Oficie-se à 

Central de Monitoramento, para que encaminhe mapa de monitoramento do 

réu no dia da prisão, 23.01.2017. 2. Vistas às partes para alegações finais 

por memoriais.” 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

_______________________________

Pedro Henrique Souza Lopes

Réu

 Termo de Oitivas

Autos de cód. 243094

Em 24.04.2018 às 16h40min, 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 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

_______________________________

Lindomar Tavares Roldão

Testemunha

 Termo de Oitivas

Autos de cód. 243094

Em 24.04.2018 às 16h44min, 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 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

_______________________________

Patrick Milhomem Silva

Testemunha

 Termo de Oitivas

Autos de cód. 243094

Em 24.04.2018 às 16h44min, 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 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

_______________________________

Marlene Sousa Lopes

Testemunha

 Termo de Oitivas

Autos de cód. 243094

Em 24.04.2018 às 16h44min, 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 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

_______________________________

 Wellington Romario de Almeida Oliveira

Testemunha

 Termo de Interrogatório

Autos de cód. 243094

Em 24.04.2018 às 15h57min, 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 o réu. 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 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

_______________________________

Pedro Henrique Souza Lopes

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 254235 Nr: 9116-45.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Núbia da Silva Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Leonardo Cantuário 

de Abreu - OAB:21440/MT

 Decisão

Autos de cód. 254235

1. A reeducanda nas fls.139/140, requer autorização para saída 

temporária pelo prazo de 4(quatro) dias, a fim de acompanhar seu irmão 

Roneide da Silva Alves, para realização de tratamento médico, na cidade 

de Ribeirão Preto-SP, no endereço indicado no petitório.

2. O Ministério Público no parecer de fls.141/142, manifestou favorável ao 

pedido.

3. Apesar de a reeducanda preencher os requisitos previstos no artigo 

122, III, e art.123, Lei 7210/84, verifica-se que para fins de autorização de 

saída temporária em caso de monitoramento eletrônico, necessário o 

endereço completo do destino, sendo que no pedido da reeducanda, 

indicou apenas o nome da clínica (clínica Dr. Tufic) e o endereço do hotel.

 4. Assim, intime-se a reeducanda para que proceda a juntada do 

endereço completo da clínica em que irá se deslocar.

5. Com a juntada do endereço, autorizo a reeducanda Nubia da Silva 

Alves, a se deslocar até a cidade de São José do Rio Preto-SP, em 

24.4.2018, com retorno em 27.4.2018.

6. Oficie-se a central de monitoramento informando acerca da autorização.

7. Transcorrido o prazo estabelecido a reeducanda deverá se apresentar 

novamente neste Juízo informando seu retorno.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças, 24.04.18

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 243466 Nr: 1705-48.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Henrique Souza Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:
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 Termo de Assentada

 Audiência de Justificação

Autos de cód. 243466

 Em 24.04.2018, às 17h08min, 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 por ocasião de instrução e julgamento do código 243094. 

Após o MM Juiz decidiu: “1. Nos termos da Súmula 526, do STJ, diante da 

condenação nos autos de código 255999/ 2° Vara, regrido cautelarmente 

o reeducando, postergando audiência de justificação para após a análise 

da apelação que desafia a referida condenação. 2. Expeça-se mandado 

de prisão, com validade até 24.04.2030”. 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

_______________________________

Pedro Henrique Souza Lopes

Reeducando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 206606 Nr: 7502-73.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Hugo Moraes Magalhães Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 260852 Nr: 13521-27.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pericles Pereira da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 260854 Nr: 13523-94.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adan Cristian Vieira Vaz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aurélio da Silva 

Parreira - OAB:19416/GO

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 245370 Nr: 3099-90.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lazim Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Olavo Luiz de Arruda - 

OAB:MT 23.773

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 170114 Nr: 2398-71.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

 Audiência de Custódia

 Audiência de Justificação

Autos de cód. 170114

 Em 24.04.2018, às 18h36min, 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. Apresentada a justificativa. O Ministério Público manifesta 

pelo não acolhimento da justificativa apresentada pelo reeducando, e, 

caracterizada a falta grave, postula pela regressão à regime mais 

gravoso. A Defensoria Pública postula pela manutenção do regime 

semiaberto. Após, o MM Juiz decidiu, em áudio, não acolhendo a 

justificativa apresentada, regredindo definitivamente o reeducando, 

determinando expedição de cálculo de pena, com data base em 

23.04.2018. 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

_______________________________

Fabiano Silva Lima

Reeducando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 226173 Nr: 6573-06.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe de Moura 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. 226173

Em 24.04.2018 às 18h04min, 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, ausente o réu. Prejudicada a instrução. Após, o MM Juiz decidiu: 

“1. Decreto a revelia do réu. 2. Designo instrução para oitiva da 

testemunha Luciano Napolis Costa na data de 23.08.2018, às 16hrs (MT).” 

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
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 Promotor de Justiça Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 271047 Nr: 1655-85.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Henrique Gomes Rocha Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 ERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 214383 Nr: 12113-69.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Túlio Aires Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 ERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 222754 Nr: 4524-89.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Verzeloni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 222754

Em 24.04.2018 às 17h16min, 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, presente o réu. Realizada a oitiva das testemunhas Valdivino 

Lopes Figueiredo, Kassio de Jesus Rocha. O réu reserva-se no direito de 

ficar em silêncio. O Ministério Público manifesta pela desistência da 

testemunha Marcus Vinicius de Vasconcelos. A Defensoria Pública 

manifesta pelas testemunhas defensivas. Após, o MM Juiz decidiu: “1. 

Homologo as desistências das testemunhas requestadas. 2. Vistas as 

partes para alegações finais por memoriais.”

 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

_______________________________

Paulo Verzeloni

Réu

 Termo de Oitivas

Autos de cód. 222754

Em 24.04.2018 às 18h11min, 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 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

_______________________________

Valdivino Lopes Figueiredo

Testemunha

 Termo de Oitivas

Autos de cód. 222754

Em 24.04.2018 às 18h18min, 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 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

_______________________________

Kassio de Jesus Rocha

Testemunha

 Termo de Interrogatório

Autos de cód. 222754

Em 24.04.2018 às 17h17min, 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 o réu. 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 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

_______________________________

Paulo Verzeloni

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 231920 Nr: 10408-02.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Leonardo Nunes da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, LARISSA ALVES CANEDO - OAB:22.542, 

Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126

 Decisão

Autos de cód. 231920

 Vistas à Defesa.

Após, conclusos.

Barra do Garças, 25.4.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 265019 Nr: 16184-46.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evanio Vieira Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, Lucas dos Santos Fernandes - OAB:22838, 

Mauricio Silveira Júnior - OAB:22272/O

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o acusado, por meio de 

seus advogado, para apresentar memoriais finais, no prazo de 05 

(cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 264083 Nr: 15566-04.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lilian Aparecida Luz e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Honda Silva - 

OAB:23916/MT, Rogério Nóbrega da Silva - OAB:MT 14.736-A

 Vistos.

1. Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa (CPP, art. 593).

2. Vistas ao Ministério Público para contrarrazoar, no prazo legal.

3. Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Cumpra-se com a máxima urgência por se tratar de processo com réu 

preso.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012439-53.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA RAQUEL DUTRA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLERI APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA REZENDE OAB - MT0014719A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

 

1. Sentença lavrada na forma do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. A nova 

sistemática implantada no novo código de processo civil surgiu com o 

escopo de nutrir a composição amigável entre as partes, ou seja, estimular 

nos sujeitos processuais o uso dos meios de solução consensual de 

conflitos. Tanto é assim, que logo em um de seus primeiros artigos o 

referido código traz disposições sobre a possibilidade e a necessidade do 

oferecimento da solução consensual, in verbis: “Art. 3.° Não se excluirá 

da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. § 1.° É permitida a 

arbitragem, na forma da lei. § 2.° O Estado promoverá, sempre que 

possível, a solução consensual dos conflitos. § 3.º A conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros 

do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.” 3. 

Realmente, não se pode olvidar que a conciliação é um vigoroso 

instrumento para a pacificação social e a solução de conflitos nas 

diversas áreas do direito, de sorte a garantir e dar efetividade, aos 

princípios constitucionais da razoável duração do processo, celeridade e 

o da dignidade da pessoa humana. 4. Portanto, nos termos do art. 487, III, 

alínea “b” e para fins do art. 200, ambos do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO por sentença, para todos os efeitos legais e de direito, o 

acordo constante nos autos, DECLARANDO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito. 5. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995). 6. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

necessárias. 7. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000586-35.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DA COSTA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

1. Sentença lavrada em conformidade com o art. 489, do CPC c/c art. 38, 

da Lei 9.099/1995. 2. Trata-se de ação indenizatória com pedido de 

antecipação de tutela cumulada, na qual ocorreu a intimação da parte 

autora nos termos do art. 317 do CPC, oportunizando à mesma o encarte 

de comprovante de endereço em nome próprio no prazo de 15 dias sob 

pena de indeferimento da inicial. 3. Pois bem, a determinação para 

apresentação de comprovante de endereço em nome da parte autora não 

envolve somente questões referentes aos requisitos dos arts. 319 e 320 

do CPC, mas também, para que seja possível aferir a competência da 

unidade judiciária, uma vez que para o juiz da demanda, a ausência do 

comprovante de residência em nome próprio impede seja aferida a 

competência territorial daquele juízo para processar e julgar a presente 

ação, nos termos do art. 53, do CPC, motivo porque oportunizou à parte, a 

possibilidade de emenda à inicial, sob pena de indeferimento. 4. Trata-se, 

portanto, de conduta processual que ofende o Princípio da Celeridade 

Processual, que não pode e não deve ser mitigado, ficando à mercê da 

parte que deixa de atender ao ônus processual de instruir a inicial com os 

documentos essenciais ao deslinde da causa. 5. Deste modo, se o autor é 

devidamente intimado ou não por meio de patrono constituído para 

emendar a inicial e não atende tal determinação, a petição inicial deve ser 

indeferida, consoante entendimento pacificado no âmbito dos Tribunais de 

Justiça: ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 355 DO 

CPC - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - NÃO OCORRÊNCIA 

-INDEFERIMENTO DA INICIAL - POSSIBILIDADE - JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL 

-INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO - REQUISITOS LEGAIS - NÃO 

OBSERVÂNCIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA 

- CABIMENTO. Não há que se falar em ausência de interesse processual 

do autor, quando atendidos os requisitos previstos no art. 355 do CPC, 

direito este que não pode ser afastado pelo ajuizamento de ação anterior, 

para exibição de contrato diverso daquele pretendido na presente ação, 

em face do direito pleno de acesso ao Judiciário garantido pelo art. 5º, 

XXXV da CF/88. Muito embora se repute exacerbada a exigência de 

emenda à petição inicial, para a juntada de comprovante de residência da 

parte autora e original do instrumento de procuração atualizado, quando 

inexiste qualquer exigência legal neste sentido, não há dúvidas de que o 

instrumento apresentado deve conter os requisitos mínimos elencados na 

lei, o que não foi observado no caso dos autos. (TJ-MG - AC: 

10707140092263001 MG , Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 

21/07/2015, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

23/07/2015) APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO 

CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.SENTENÇA MANTIDA. Não atendida a determinação de emenda à 

inicial ou apresentado o recurso cabível a tempo e modo, é de ser julgado 

extinto o feito, sem resolução de mérito, de acordo com o disposto nos 

artigos284, parágrafo único, e 267, I, ambos do Código de Processo Civil. 

(TJ-AM - APL: 02464669720118040001 AM 0246466-97.2011.8.04.0001, 

Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 

26/08/2013, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2013) 6. 

Face às considerações aduzidas, uma vez que a petição inicial não 

satisfez ao requisito de admissibilidade consoante propugna o artigo 319 e 

320 do códex processual civil, INDEFIRO a inicial, o que faço com espeque 

no art. 330, IV, do CPC, declarando EXTINTO o processo sem julgamento 

do seu mérito, consoante os termos do art. 485, I, do Digesto Processual 

Civil. 7. Sem condenação em honorários advocatícios ou custas. 8. P. R. I. 

9. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011676-52.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME LUMINA PUPATTO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Grazziely Barros do Prado OAB - GO0032500A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO RAFAEL LOPEZ ALVES OAB - RS0056563A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8011676-52.2016.8.11.0004; Valor causa: R$ 

17.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 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: GUILHERME LUMINA 

PUPATTO JUNIOR Parte Ré: REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA SA O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias. 

Processo: 8011676-52.2016.8.11.0004; Valor causa: R$ 17.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

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

9.º DA LEI 11.419/2006. BARRA DO GARÇAS - MT, 25 de abril de 2018 

Atenciosamente. CELIA GAMA CARVALHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS E 

INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011101-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA DE FATIMA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSEFINA VIEIRA COSTA OAB - MT0022341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO SANTOS PEREIRA JUNIOR (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) MARIA 

JOSEFINA VIEIRA COSTA - MT0022341A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 27/06/2018 Hora: 09:00 

(MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000596-45.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRE DA MATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRE DA MATA OAB - MT0009126A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONAN FERNANDES CICERO DE SA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LEONARDO ANDRE DA MATA - MT0009126A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 11/06/2018 Hora: 14:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000598-15.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA NEVES E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA NEVES E SILVA OAB - MT12662/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LUCIANA NEVES E SILVA - MT12662/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 11/06/2018 

Hora: 15:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000601-67.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDNAMARCIA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - MT0014130A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

11/06/2018 Hora: 16:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010947-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAETANO LEOLINO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WMARLEY LOPES FRANCO OAB - MT0003353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

BRUNO DE TAL (EXECUTADO)

RAQUEL FIGUEIREDO FULLIN 03544339110 (EXECUTADO)

 

1- Em análise detida dos autos, verifica-se tratar de ação de execução de 

cártula cuja praça de pagamento situa-se em área não abrangida por esta 

comarca (Aragarças-GO), de tal sorte que, a incompetência territorial 

deste Juizado é flagrante conforme preceitua o artigo 53, inciso III, alínea 

“d” do CPC c/c art. 2º, inciso I da Lei do cheque. Por tais razões a 

presente demanda não deveria ter sido proposta nesta Comarca, sendo 

esta a orientação dos Tribunais de Justiça, v.g.: “APELAÇÃO CÍVEL. 

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

CHEQUE. O FORO COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE CHEQUE NÃO PAGO É O DO LOCAL DO PAGAMENTO, 

DESIGNADO JUNTO AO NOME DO SACADO, LUGAR ONDE SE SITUA A 

AGÊNCIA BANCÁRIA EM QUE O EMITENTE MANTÉM SUA CONTA 

CORRENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, INCISO I DA LEI DO CHEQUE E 

ART. 100, INCISO D DO CPC. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060067485, Décima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, 

Julgado em 02/07/2014) (TJ-RS - AC: 70060067485 RS, Relator: Katia 

Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 02/07/2014, Décima Primeira 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/07/2014)” 

“TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. O EXEQUENTE ALEGA SER 

CREDOR DA EXECUTADA EM RELAÇÃO A UM CHEQUE NO IMPORTE DE 

R$ 2.169,00. SOBREVEIO SENTENÇA QUE RECONHECEU DE OFÍCIO A 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DA DEMANDA. SEGUNDO O 

ENTENDIMENTO DO JUÍZO A QUO, É COMPETENTE O JUIZADO DO FORO 

DO LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA, NESSE CASO, 

A COMARCA DE GRANDE RIOS. INSURGÊNCIA RECURSAL DO 

EXEQUENTE SUSTENTA QUE O LOCAL DA EMISSÃO DO TÍTULO E O 

LOCAL ONDE AMBAS AS PARTE RESIDEM É CRUZMALTINA E, ASSIM, 

PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA. NO CASO DE EXECUÇÃO DE 

CHEQUES NOS JUIZADOS ESPECIAIS HÁ A COMPETÊNCIA TANTO DO 

LOCAL EM QUE DEVE SER SATISFEITA A OBRIGAÇÃO QUANTO O DO 

DOMICÍLIO DO RÉU, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 4º, INCISO I E II DA LEI 

N.º 9.099/95: ?ART. 4º É COMPETENTE, PARA AS CAUSAS PREVISTAS 

NESTA LEI, O JUIZADO DO FORO: I ? DO DOMICÍLIO DO RÉU OU, A 

CRITÉRIO DO AUTOR, DO LOCAL ONDE AQUELE EXERÇA ATIVIDADES 

PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS OU MANTENHA ESTABELECIMENTO, 

FILIAL, AGÊNCIA, SUCURSAL OU ESCRITÓRIO; II ? DO LUGAR ONDE A 

OBRIGAÇÃO DEVA SER SATISFEITA?. DESSA FORMA, ASSISTE RAZÃO 

O EXEQUENTE AO AJUIZAR A PRESENTE DEMANDA NO FORO DO 

DOMICÍLIO DA EXECUTADA, TENDO EM VISTA QUE A JURISDIÇÃO DE 

CRUZMALTINA PERTENCE À COMARCA DE FAXINAL. DESTARTE, DOU 

PROVIMENTO AO RECURSO PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE FAXINAL PARA PROCESSAR O FEITO, 

DEVENDO OS AUTOS SEREM REMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA 

REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

LOGRANDO ÊXITO EM SUA PRETENSÃO RECURSAL, DEIXO DE 

CONDENAR O RECORRENTE AO (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0002410-73.2014.8.16.0081/0 - Faxinal - Rel.: Fernando Swain Ganem - - 

J. 12.08.2015) (TJ-PR - RI: 000241073201481600810 PR 

0002410-73.2014.8.16.0081/0 (Acórdão), Relator: Fernando Swain 
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Ganem, Data de Julgamento: 12/08/2015, 1ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 14/08/2015)” 2- Isto posto, tendo em vista a incompetência 

deste juiz para apreciar a causa, nos termos acima declinados e com 

esteio do artigo 51, III da Lei 9.099/1995, DECLARO EXTINTO o processo 

sem julgamento do mérito. 3- Sem custas ou condenação em honorários 

advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 4- P.R.I. 5- Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000604-22.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANA RIBEIRO DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de 

Barra do Garças Data: 12/06/2018 Hora: 12:40/mt , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000835-83.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER GUIMARAES DA SILVA (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

1. DEFIRO a parte recorrente os benefícios da justiça gratuita, nos termos 

da Lei 1.060/1950. 2. Verifico que o recurso interposto preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu feito devolutivo. 

3. Uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das contrarrazões, com 

ou sem elas, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do Estado 

de Mato Grosso. 4. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001318-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVA CRISTINA LAURENTINO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

sinal de celular por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) dano (s) 

material (is) e moral (is). Em contestação a requerida, em síntese, alega 

que não houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou 

materiais. Aponta ausência de provas. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma 

prova do efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, 

requerimentos, notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até 

mesmo um boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a 

individualizar os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que 

falhas genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta 

falta de provas, a improcedência é o único caminho que a ação pode 

tomar. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem custas e 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, 19 de Janeiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011254-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE HENRIQUE SILVA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) ESDRA 

SILVA DOS SANTOS - MT0015916A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 27/06/2018 Hora: 12:00 (MT), sob pena 
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de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000605-07.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - MT0014992S, para que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 12/06/2018 Hora: 13:20 /mt, sob pena 

de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000605-07.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 12/06/2018 Hora: 13:20 /MT, sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000607-74.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONALD KLINTON VILASBOAS CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de 

Barra do Garças Data: 12/06/2018 Hora: 14:00/MT , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012490-98.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA PIRES MONCAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA OAB - MT9030/O (ADVOGADO)

MAURICIO ANTONIO DA SILVA FILHO OAB - MT0016287A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZENY LOPES DE OLIVEIRA SANTO (REQUERIDO)

MOTOGARÇAS - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO BATISTA DE VASCONCELOS OAB - MT0006259A 

(ADVOGADO)

EURIPEDES ALVES FEITOSA OAB - GO0008314A (ADVOGADO)

GUSTAVO MUNIZ FEITOSA OAB - GO0031342A (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. Entendo que pela evidencia da situação, usando do 

principio da prevalência do interesse das partes, não há necessidade de 

abrir vistas a parte adversa. 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. Na verdade a 

decisão presente carece de um aperfeiçoamento. Sobre a alegação de 

que não foi intimada de aditamento, e por isso a sentença seria ultra petita 

no ressarcimento, temos que os comprovantes de pagamento foram 

juntados antes da audiência, ou seja, antes da abertura do prazo para 

contestar, o que obriga a contestante a contestar todos os termos do 

processo, estando em sede de sistema de juizados especiais. Sobre a 

questão da relação de consumo, a promovida acabou envolvendo a 

promovente em seu ato ilícito, o que implica responsabilidade na qualidade 

de fornecedora/prestadora de serviços, entendendo a teoria maximalista 

da relação de consumo, vigente no Brasil ante a transcrição do Art. 14 do 

CDC. Sobre a questão da “cessão de crédito”, temos que o paragrafo 

citado traz o contexto da responsabilidade de zelo do seu sistema para 

que não aconteçam por exemplos erros toscos como o confessado nos 

embargos, de modo que mesmo o mais pobre hermeneuta seria capaz de 

compreender o contexto. Mas por uma questão de preciosismo acolho a 

alteração a expressão ‘cessão de crédito’ para passar a constar ‘inserção 

de dados no sistema (inclusive preenchimento de notas fiscais)’. Sobre a 

questão da eventual inserção do nome da autora nos órgãos de proteção 

ao credito trata-se de comando preventivo, que caso tenha lançado, 

retirar, de modo que se a autora não lançou ou nome ou não precisa 

retirar, pode ficar tranquila com o comando preventivo que não lhe atingirá 

nenhum efeito. Sobre o fundamento dos danos morais, o apontamento da 

sentença é o defeito na prestação de serviço, confesso nos embargos 

pela promovida, de modo que tal questionamento não passa de 

especulação ligada ao campo crítico, vez que o cerne do elemento do 

dano moral é evidente pela própria confissão de erro. Sobre a exclusão de 

LUZENY, temos que se trata de próprio fruto da oportunidade de defesa 

da promovida que não envolveu e muito menos criou ponte (nexo de 

causalidade), entre seu confesso erro de equivoco de lançamento de CPF 

na nota e algum ato que tenha a mesma praticado, de modo que se 

entende que a mesma importou em algum ato de responsabilidade deve 

usar de instrumento de ação de regresso, até porque se fosse o caso de 

incluir LUZENY no polo da responsabilidade a mesma seria solidária 

integral em relação a promovente. Acerca do apontamento de que a 

declaração de inexistência/ ilegitimidade da dívida não tem relação com o 

contexto decisório, também não passa de uma análise míope de trecho da 

sentença, pois realmente nenhuma dívida deve existir da promovente pelo 

erro confesso nesses embargos da promovida. Na indicação do trecho 

que fala de estelionatários, tenho que deve ser suprimido do corpo da 

sentença. Sobre a questão de envio ao DETRAN-GO e não MT, e correção 

do nome do CPF, nesse ponto assiste razão a embargada, situação que 

será corrigida com a determinação de alteração da parte dispositiva que 

será feita a seguir. Então o teor dispositivo deve passar a vigorar com a 

seguinte alteração: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para 

declarar inexistente a relação jurídica e, por conseguinte, a (s) dívida (s) 

contestada (s), cancelando todos seus efeitos de maneira ex tunc. b) por 

consequência da declaração anterior, determinado que a promovida 

imediatamente proceda o fim de eventuais efeitos da cobrança que o 

ERRO DE INSERÇÃO DO CPF DA PROMOVIDA tenha provocado, em até 

quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no mesmo prazo, 

proceder a retirada do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao 

crédito, pela(s) dívida (s) questionada (s), se ainda não o ti-ver feito. b.1) 

para viabilizar materialmente a declaração anterior, determino seja enviado 
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oficio ao DETRAN-GO, contendo comando cogente para que o órgão 

proceda em seu sistema a retirada do CPF da promovente do cadastro do 

veículo objeto da presente ação, transferindo-o completamente para o 

nome/CPF da Sra LUZENY LOPES DE OLIVEIRA SANTOS, transferindo 

também, consequentemente, toda e qualquer dívida para os efeitos de 

mister, ressaltando no corpo do oficio o cumprimento sob pena de 

enquadrar em crime de desobediência de ordem judicial. b.2) para 

viabilizar, ainda, materialmente a declaração anterior, determino seja 

enviado oficio ao SEFAZ-GO, contendo comando cogente para que o 

órgão proceda em seu sistema a retirada DE QUALQUER RESTRIÇÃO em 

nome da promovente, objeto da presente ação [veículo motocicleta], 

transferindo-o para o nome/CPF da Sra LUZENY LOPES DE OLIVEIRA 

SANTOS, transferindo também, consequentemente, toda e qualquer dívida 

para os efeitos de mister, ressaltando no corpo do oficio o cumprimento 

sob pena de enquadrar em crime de desobediência de ordem judicial. c) 

condenar a promovida a pagar à autora, em razão do ato ilícito cometido, a 

quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) ,a título de dano moral, devidamente 

atualizado desde o arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ. d) 

condenar a promovida a pagar à autora, em razão do ato ilícito cometido, a 

quantia de R$ 2965,76 (dois mil novecentos e sessenta e cinco reais e 

setenta e seis centavos),a título de dano material, devidamente atualizado 

desde a data da citação. e) julgo o processo extinto sem resolução de 

mérito em relação a LUZENY LOPES DE OLIVEIRA SANTOS, por entender 

que a mesma não é diretamente responsável pelo deslinde, 

considerando-a ilegítima relativo aos pedidos presentes. 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 CHAMAR O FEITO A ORDEM ratificar TODA parte 

dispositiva, na forma explanada alhures. Também acolhido para a 

alteração a expressão ‘cessão de crédito’ para passar a constar ‘inserção 

de dados no sistema (inclusive preenchimento de notas fiscais)’. Por fim 

para determinar a supressão do parágrafo onde menciona ação de 

estelionatários. 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, 24 de 

Maio de 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES 

Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000611-14.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA LOPES DE HOLANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - MT0014992S, para que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia 12/06/2018 Hora: 15:00/mt , sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000611-14.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA LOPES DE HOLANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 12/06/2018 

Hora: 15:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000612-96.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE JESUS MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - MT0014992S, para que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia 12/06/2018 Hora: 15:20 /MT, sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000612-96.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE JESUS MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 12/06/2018 

Hora: 15:20 /MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011321-08.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIVON ESTACIO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIDAQUE LUIZ NETO OAB - MT0003252A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDEL VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) ARIDAQUE 

LUIZ NETO - MT0003252A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 26/06/2018 Hora: 15:00 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011229-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIBIA SAADEH RAJIH BADAIWI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA OAB - MT0019108A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILDA CARVALHO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua) advogado(a), para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa juntada 

no Id nº 7857936, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000613-81.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE JESUS MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 12/06/2018 
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Hora: 15:40 /MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000614-66.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CELESTINO COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - MT0009353A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

12/06/2018 Hora: 16:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-64.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA DA COSTA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) EDILZETE 

GOMES MORAIS DE ABREU - MT0015984A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 26/06/2018 Hora: 15:20 

(MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000616-36.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA KARIELY SOUZA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA CAMINHA DE MOURA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: POLLYANA SOARES MATOS - MT0018383A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

12/06/2018 Hora: 17:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000619-88.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO BRUNO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS OAB - MT0014572A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO OURO E PRATA SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: WEILY SILVA SANTOS - MT0014572A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 18/06/2018 

Hora: 12:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000621-58.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - MT0012918A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 18/06/2018 

Hora: 13:40 /MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011331-52.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SORAYA OLIVEIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) DENNER 

DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT0013245S-A, para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 26/06/2018 

Hora: 15:40 (MT), sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000789-94.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JHULLYA CAROLINE VENDRUSCOLO BUGUISKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO 

- Juizado Especial de Barra do Garças Data: 16/05/2018 Hora: 14:10 

(horário de Cuiabá/MT), acompanhados das respectivas partes, sob pena 

de revelia e confissão no caso de ausência do requerido e contumácia 

seguida de extinção do processo no caso de ausência do requerente, 

neste caso, sem prejuízo de condenação nas custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000644-04.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MOREIRA DE SOUZA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CLAUDINO BORTOLANZA - MT0021716A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 19/06/2018 

Hora: 13:20 /MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000646-71.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDINO DIAS CAPELA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMIVALDO DE SOUZA OAB - GO26952 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: EMIVALDO DE SOUZA - GO26952 para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 19/06/2018 

Hora: 13:40 /MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002226-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELLY BORGES BARBOSA (EXECUTADO)

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 
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do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000624-13.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - MT0012918A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 18/06/2018 

Hora: 14:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011546-62.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FROILAN CASTRO ALPIRI FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar acerca da Impugnação apresentada nos autos. BARRA DO 

GARÇAS, 25 de abril de 2018. Assinatura Eletrônica JOSE FERNANDO 

CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000623-28.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA LOPES DOS SANTOS (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - MT0012918A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 18/06/2018 

Hora: 14:00 /mt , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000623-28.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA LOPES DOS SANTOS (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

MT0011065S-A, para que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia 18/06/2018 Hora: 14:00 /MT, sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010125-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DIAS TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar 

o pagamento do saldo devedor das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 

e da Taxa Judiciária no valor de R$ 130,13 , sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução 

Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, protesto e negativação nos órgãos de proteção ao crédito, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-62.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME FRAGA GUIMARAES E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVER CARMO SILVA NETO OAB - MT24084/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO HUMBERTO PINTO DE FARIAS (REQUERIDO)

 

1. Relatório dispensado, conforme art. 38, da Lei 9.099/95. 2. Manuseando 

os autos, observo que a execução tem como lastro um documento 

particular, o qual não contém a assinatura de duas testemunhas. Estando 

o instrumento, portanto, em desconformidade com o art. 784, III, do CPC, o 

que implica em dizer que não pode ser considerado título executivo 

extrajudicial, não podendo a execução seguir seu curso, já tendo se 

deitado no colo da jurisprudência pátria tal entendimento, por todos: 

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. 

AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL EM RAZÃO DA FALTA 

DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS NO CONTRATO PARTICULAR 

DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS EXECUTADO. 

NULIDADE DA EXECUÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. O contrato particular de promessa de compra e venda de 

imóveis assinado apenas pelos devedores e por uma testemunha não 

constitui título executivo extrajudicial, por ofensa ao disposto no artigo 

585, inciso II, do CPC. (TJ-SC - AI: 226887 SC 2010.022688-7, Relator: 

Jaime Luiz Vicari, Data de Julgamento: 13/09/2011, Sexta Câmara de 

Direito Civil, Data de Publicação: Agravo de Instrumento n. , de Tijucas) 

DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da 16ª Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de 

votos, em dar provimento ao recurso 1 e julgou prejudicado o recurso 2. 

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO INTERPOSTO PELOS 

EMBARGANTES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO, 

COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA, FORMA DE PAGAMENTO E OUTRAS AVENÇAS. 

CONTRATO ASSINADO POR APENAS UMA TESTEMUNHA. PERDA DA 

FORÇA EXECUTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 585, II, 

DO CPC. DOCUMENTO QUE NÃO SE PRESTA A EMBASAR DEMANDA 
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EXECUTIVA. FEITO EXTINTO ANTE A FALTA DE TÍTULO EXECUTIVO 

HÍGIDO A APARELHAR A EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, 

RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO DO BANCO. 1. Padece de força 

executiva o instrumento particular de confissão de dívida assinado apenas 

por uma testemunha. 2. A ausência de qualquer requisito legal não conduz 

à invalidade do negócio jurídico que lhe deu origem, contudo, será carente 

de executoriedade por ausência de característica legalmente exigida. 

(TJPR - 16ª C.Cível - AC - 1383052-7 - Curitiba - Rel.: Celso Jair Mainardi - 

Unânime - - J. 24.06.2015) (TJ-PR - APL: 13830527 PR 1383052-7 

(Acórdão), Relator: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 24/06/2015, 

16ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1601 08/07/2015) 3. Deste modo 

a parte autora não apresentou título executivo hábil à propositura da 

demanda, não havendo se falar em título executivo nos moldes do art. 784 

do CPC, assim sendo, desmerece guarida a presente via intentada pelo 

exequente, já que seu título não está em compasso com os artigos 778 e 

786 do Código de Processo Civil, isto posto, INDEFIRO a inicial, declarando 

extinto o processo com arrimo nos artigos 485, I e IV, 330, I, 354 e 318 § 

Único, todos do CPC. 4. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 5. Sem 

custas ou condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 

9.099/1995). 6. 7. P.R. I. 8. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000630-20.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AMANNY SILVA MACHADO ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DEFANT FILHO EIRELI - ME (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 

18/06/2018 Hora: 15:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002015-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME FRAGA GUIMARAES E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVER CARMO SILVA NETO OAB - MT24084/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO AIRES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua) advogado(a), para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa juntada 

no Id nº 11953373, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010636-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAM VANESS CAMPOS PERES (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 ATREVIDINHA CALCADOS E 

CONFECCOES LTDA - EPP, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000637-12.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO JUSTINO DA SILVA OAB - MT0015695A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTUERPIA PROMOTORA E ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS DE VENDA 

E CREDITO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LUCIANO JUSTINO DA SILVA - MT0015695A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

18/06/2018 Hora: 16:20 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 261643 Nr: 14019-26.2017.811.0004

 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:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166

 Diante do exposto,Decido:4.Considerando que as partes se compuseram 

civilmente nos termos do art. 74 da Lei nº 9.099/95 e que não há qualquer 

motivo que impeça a sua homologação, deve-se declarar extinta a 

punibilidade da parte indiciada.Neste sentido,PROCESSO CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DANOS. COMPOSIÇÃO 

CIVIL. ART. 74, DA LEI 9099/95. COISA JULGADA MATERIAL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ESFERA CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.749099A composição 

civil dos danos na esfera do juizado especial criminal, sem especificar a 

abrangência - moral ou material - devidamente homologada, enseja coisa 

julgada material a obstar pedido de indenização por danos morais na 

esfera cível, impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito, 

a teor do art. 267, V, do Código de Processo Civil. Apelo improvido. 

(20090039967 AC 2009.003996-7, Relator: Desª. Eva Evangelista, Data de 

Julgamento: 15/12/2009, Câmara Cível)Conforme o Enunciado 99 do 

FONAJE:Nas infrações penais em que haja vítima determinada, em caso de 

desinteresse desta ou de composição civil, deixa de existir justa causa 

para ação penal (nova redação – XXIII Encontro – Boa Vista/RR).5.Nestes 

termos, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Edilza da Silva Lima, em 

virtude da composição civil, em conformidade ao disposto no art. 74, § 

único da Lei nº 9.099/95.6.Certifique-se o trânsito em julgado, vez que a 

composição civil é um acordo entre as partes, arquivando-se, em seguida, 

com as cautelas de estilo.7. Dê-se ciência ao Ministério 

Público.8.Publique-se.9.Registre-se. 10.Intimem-se.11.Cumpra-se.Barra do 

Garças - MT, 04 de abril de 2018.FERNANDO DA FONSÊCA MELOJuiz de 

Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 227889 Nr: 7650-50.2016.811.0004

 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:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Plinio Marques Rocha Vilela, Ana Carolina 

Miothi Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isis Danielle Magalhães 

Vilela - OAB:19108/O

 SENTENÇA

Processo. nº : 7650-50.2016.811.0004 (Cód. 227889).

Vistos, etc.

1. Sentença lavrada nos termos do art. 381 do CPP, c/c art 81, § 3º, da Lei 

9.099/1995.

2. Conforme ressai dos autos, o Ministério Público manifestou pela 

extinção de punibilidade de Plínio Marques Rocha Vilela, em relação ao 

crime de ameaça, tipificado no art. 147 do CP, tendo em vista que o 

indiciado cumpriu as condições a ele impostas, razão pela qual acolho a 

manifestação do Parquet, DECLARANDO, com arrimo no artigo 84, § Único 

da Lei 9.099/1995, extinta a punibilidade do fato sub judice, não implicando 

este decisum em obstáculo à propositura de eventual ação civil com 

espeque nos eventos em apreço (art. 67, II, do CPP c/c art. 92 da Lei 

9.099/1995).

3. No tocante a ré Ana Carolina Miothi Ribeiro, o fato típico narrado 
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amolda-se ao crime de injúria, previsto no artigo 140 do Código Penal, cuja 

ação somente se procede mediante queixa (art. 167 do CP) tendo como 

uma das causas de extinção da punibilidade a decadência pela incúria no 

exercício do direito de queixa (art. 107, IV, do CP c/c art. 38 do CPP), 

razão pela qual, DECLARO com arrimo no artigo 61 do CPP, c/c art. 92 da 

Lei 9.099/1995, extinta a punibilidade do fato sub judice, não implicando 

este decisum em obstáculo à propositura de eventual ação civil com 

espeque nos eventos em apreço (art. 67, II, do CPP), vez que a vítima não 

protocolizou a queixa-crime no lapso temporal de 06 (seis) meses.

4. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995).

5. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

6. Publique-se.

7. Registre-se.

8. Intime-se.

9. Cumpra-se.

10.

 Barra do Garças-MT, 23 de fevereiro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 038/2018-DF

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JOSÉ EDUARDO MARIANO, JUIZ 

DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE CÁCERES, EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES,

CONSIDERANDO a Portaria nº 480/2018-DRH datada de 13 de abril de 

2018;

 RESOLVE:

Art. 1º. LOTAR o servidor MARCOS JOSE COSME DA SILVA, matricula 

23599, Técnico Judiciário, na Secretaria da 3ª Vara desta Comarca a partir 

desta data.

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

Cáceres, 24 de abril de 2018.

 José Eduardo Mariano

Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal

PORTARIA Nº. 039/2018-DF

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JOSÉ EDUARDO MARIANO, JUIZ 

DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE CÁCERES, EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES,

CONSIDERANDO a Portaria nº 508/2018-DRH datada de 18 de abril de 

2018;

 RESOLVE:

Art. 1º. LOTAR o servidor SILVIO VICTOR LEITE DE CAMPOS, matricula 

21489, Oficial de Justiça, na Central de Mandados desta Comarca a partir 

desta data.

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

Cáceres, 23 de abril de 2018.

 José Eduardo Mariano

Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal

Edital

EDITAL Nº 07/2018

O EXMO. DR. JOSÉ EDUARDO MARIANO, Juiz de direito Diretor do Foro da 

Comarca de Cáceres-MT, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

I – DIVULGAR o Gabarito Preliminar do Exame de Seleção de Estagiários 

de Nível Superior.

Ciências Contábeis

01-C; 02-A; 03-B; 04-D; 05-A; 06-B; 07-D; 08-C; 09-B; 10-A; 11-C; 12-A; 

13-B; 14-B; 15-A; 16-C; 17-D; 18-B; 19-B; 20-C; 21-D; 22-D; 23-C; 24-A; 

25-C; 26-D; 27-C; 28-D; 29-C; 30-C; 31 - Anulada; 32 -Anulada; 33 

-Anulada; 34 -Anulada; 35 - Anulada; 36 -Anulada; 37 -Anulada; 38 

-Anulada; 39 -Anulada; 40 -Anulada

Direito

01-C; 02-A; 03-B; 04-D; 05-A; 06-B; 07-D; 08-C; 09-B; 10-A; 11-C; 12-A; 

13-B; 14-B; 15-A; 16-C; 17-D; 18-B; 19-B; 20-C; 21-C; 22-D; 23-C; 24-D; 

25-A; 26-D; 27-C; 28-C; 29-C; 30-A; 31-D; 32-D; 33-A; 34-C; 35-D; 36-C; 

37-A; 38-C; 39-B; 40-B.

História

01-C; 02-A; 03-B; 04-D; 05-A; 06-B; 07-D; 08-C; 09-B; 10-A; 11-C; 12-A; 

13-B; 14-B; 15-A; 16-C; 17-D; 18-B; 19-B; 20-C; 21-B; 22-D; 23-D; 24-C; 

25-C; 26-D; 27-A; 28-D; 29-A; 30-B; 31-A; 32-D; 33-D; 34-A; 35-C; 36-A; 

37-D; 38-A; 39-B; 40-C.

Tecnologia da Informação

01-C; 02-A; 03-B; 04-D; 05-A; 06-B; 07-D; 08-C; 09-B; 10-A; 11-C; 12-A; 

13-B; 14-B; 15-A; 16-C; 17-D; 18-B; 19-B; 20-C; 21-D; 22-D; 23-D; 24-D; 

25-D; 26-D; 27-D; 28-A; 29-D; 30-A; 31-D; 32-D; 33-C; 34-A; 35-C; 36-D; 

37-C; 38-D; 39-C; 40-C.

II – O prazo para interpor recurso contra o gabarito preliminar é de 02 

(dois) dias úteis, contados após a publicação deste edital, nos termos do 

item 8.1, do Edital nº 014/2012/GSCP.

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

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

no DJE (Diário da Justiça Eletrônica) do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso e afixado no átrio do Foro. Eu, Gestor Geral, digitei.

Cáceres-MT, 24 de abril de 2018.

José Eduardo Mariano

Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal

EDITAL DE 006/2018-DF

O EXMO. DOUTOR JOSÉ EDUARDO MARIANO, JUIZ DE DIREITO DIRETOR 

DO FORO DA COMARCA DE CÁCERES-ESTADO DE MATO GROSSO, EM 

SUBSTIUIÇÃO LEGAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES,

RESOLVE

1 – Divulgar a lista definitiva dos candidatos cujas inscrições foram 

deferidas para o Processo Seletivo de Conciliadores do Juizado Especial 

em Cáceres-MT.

CHAYANE BEATRIZ CAMPOS COURA - 001/2018

MARLON FERNANDES CORREA DE SOUZA - 002/2018

LEONARDO DO PRADO GAMA - 003/2018

MAYSA SERAGLIO FURRER - 004/2018

SANDRA ALVES VENDRAMEL - 005/2018

MARIA DANIELA CAVALCANTE ALVES - 006/2018

VIVIANE KELLY CASTRO SANTOS - 007/2018

ISABELLA RODRIGUES SAMPAIO - 008/2018

JOELSON LUIZ DOS SANTOS - 009/2018

TAMARA MARIANA PEIXOTO PORFIRIO DE CAMPOS - 010/2018

FERNANDO ZANCARO FERNANDES - 011/2018

JOÃO VICTOR GOMES LACERDA SILVA - 012/2018

RAPHAEL MUCIO FANAIA MONTEIRO - 013/2018

MARINA FLAVIA NOGUEIRA CIRALLI - 014/2018

JONATAS FERREIRA PEREIRA - 015/2018

ISMAR LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR - 016/2018

TARCISIO CARLOS PAULINO JUNIOR - 017/2018

RENATA CRISTINE MARTINS NEVES - 018/2018

ANA PAULA GUERRERO TOBAL - 019/2018

ANA FLAVIA DE FRANÇA MANGUEIRA - 020/2018

KARINA AYRES SILVA MOURA - 021/2018

DAYANE MARCIANO MORENO - 022/2018

ANIELE SOARES ALVES - 023/2018

DANIELLA CHRISTINA DA SILVA LEITE DE CARVALHO - 024/2018

ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO - 025/2018

ARTHUR DE BARROS RODRIGUES - 026/2018

ELIEL ALVES CAMERINI SILVA - 027/2018

IZABELA CARVALHO SANTOS - 028/2018

PEDRO HENRIQUE SOPHIA DORADO - 029/2018

KELLWIN MATHEUS DOS REIS CADIDE - 030/2018

PEDRO SILVA RAMOS - 031/2018

EDUARDO MATSUMOTO KITADA - 032/2018

ATHAIZA KELLY DA SILVA CRUZ - 033/2018

RAIANE DE CARVALHO NARCIZO - 034/2018

BRUNA RAFAELA DE ALMEIDA VOLTOLINI - 035/2018

LUIZ FELIPE GONÇALVES AMARANTE DOS SANTOS - 036/2018

RENAN DE MAGALHAES CASTRILLON BASSAN - 037/2018

DIEVELYN LOURRANNY B. DA NOBREGA MAGALHAES - 038/2018

IAGO DE LIMA SERRAO - 039/2018

IASMIN CAROLINA BISPO CUNHA - 040/2018

ADRYELLY GREFF REINOSO DA SILVA BARROSO - 041/2018

ALINE RODRIGUES DE LOURDES - 042/2018

BEATRIZ GUERRERO TOBAL - 043/2018
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TALIA MARIA DA SILVA - 044/2018

VITORIA KAROLINE NARCISO DA SILVA E SOUZA - 045/2018

LETICIA COSTA BARROS - 046/2018

MAYARA DOS SANTOS ARAUJO - 047/2018

ERNANI LUIZ LADEIA SEGATTO - 048/2018

THALITA SOUZA SANTOS - 049/2018

YAGO PIZZATTO CORBELINO - 050/2018

LUDMILA CARLA CAMPELLO JORGE - 051/2018

MARIANA BORGES DE CARVALHO - 052/2018

FERNANDA LIMA PEREIRA - 053/2018

THAIS COSTA MARQUES FIDELIS SIMON - 054/2018

LUCAS JORGE BORGES - 055/2018

MAGDA PEREIRA OGLIARI - 056/2018

GILMARA DE OLIVEIRA SANTOS - 057/2018

ALEXANDRE HENRIQUE BARROSO VIEIRA - 058/2018

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

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

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

Cáceres-MT, 25 de abril de 2018

José Eduardo Mariano

Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002862-67.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO CASTRILLON MENDES ARAUJO OAB - MT0010506A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. L. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

 

Número do Processo: 1002862-67.2016.8.11.0006 EXEQUENTE: PATRICIA 

APARECIDA DA SILVA EXECUTADO: ROGERIO MIRANDA LOPES Vistos 

etc. Tendo em vista o acordo entabulado entre as partes, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público para manifestação. Em seguida, à conclusão. 

Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 188881 Nr: 7531-20.2015.811.0006

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABC, SDRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Alice Campos Mensch - 

OAB:MT0006749O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANA ALESSANDRA 

GONCALVES DE QUEIROZ - OAB:14843, MARIA DONIZETE RODRIGUES 

DE SOUZA - OAB:8.655

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou Artigo 335 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito para INTIMAR a advogada JOANA 

ALESSANDRA G. DE QUEIROZ, para que junte aos autos cópia do 

passaporte e o visto de permanência nos EUA do requerido.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000046-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE LOURENCA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000046-78.2017.8.11.0006 AUTOR: 

ALINE LOURENCA DA SILVA RÉU: VIVO S.A. SENTENÇA I – Relatório 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais ajuizada por ALINE LOURENÇO DA SILVA em face do 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Sustenta a autora que teve seu nome incluído nos órgãos de proteção de 

crédito indevidamente, uma vez que não possui nenhuma relação 

contratual com a empresa requerida. Diante disso, requer sejam julgados 

procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e a 

condenação da requerida ao pagamento de danos morais no importe de 

R$ 11.836,26 (onze mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte e seis 

centavos). Com a inicial vieram os documentos. Despacho inicial 

concedendo os benefícios da assistência judiciária gratuita e designando 

audiência de conciliação (id. 4772306). Audiência de conciliação realizada, 

ocasião em que restou infrutífera a composição amigável (id. 6710102). 

Devidamente citada, a empresa requerida apresentou contestação (id. 

5549464), alegando, em síntese, preliminarmente a conexão e 

litispendência, a ausência de interesse de agir ante a inexistência de 

pretensão resistida, bem como que a parte autora não se desincumbiu do 

ônus de provar suas alegações, além da inexistência de dano moral a ser 

reparado, uma vez que não houve ato ilícito e nexo causal, sendo certo 

que se trata apenas mero aborrecimento. Requereu, ao final, que os 

pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Veio o processo concluso. 

II – Fundamentação A demanda em análise se trata apenas de matéria de 

direito, de modo que a abertura da fase instrutória se mostra 

desnecessária tendo em vista os elementos probatórios existentes nos 

autos. Neste passo, mostra-se cabível o abreviamento do rito, 

proferindo-se julgamento antecipado da pretensão, nos termos do art. 355, 

inciso I do CPC1. 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. Destarte, não havendo preliminares e 

outras 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. No que 

concerne ao pedido para reconhecimento de litispendência, ressai não 

haver razão para tanto, porquanto trata-se de contratos distintos os quais 

pretende a autora ver reconhecida a inexistência da dívida. Logo, não há 

razão para reputar existente a litispendência. Quanto à conexão, trata-se 

de fatos praticamente idênticos, envolvendo as mesmas partes e com 

pedidos semelhantes, havendo ainda relação de prejudicialidade para a 

análise das demandas. Diante desse quadro, tem-se que conexas as 

demandas indicadas, motivo pelo qual promove-se o julgamento conjunto 

das três, com fixação de valor equitativo referente ao dano moral (o piso 

deste Juízo é o patamar de 10 salários mínimos). Pois bem, o artigo 14 do 

Código do Consumidor atribui ao fornecedor dos serviços a reparação dos 

danos decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços, 

independente de culpa, sendo que só terá a sua responsabilidade eximida 

se provar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou 

de terceiro: “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. (...) § 3° 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.” No 

caso dos autos, aplicando-se os institutos do Código de Defesa do 

Consumidor, dentre eles a inversão do ônus da prova e a 

responsabilidade objetiva da requerida, constata-se que a pretensão 

merece guarida. Isso porque não se pode exigir prova de fato negativo da 

parte autora, de tal sorte que a prova inequívoca nessas hipóteses é ônus 

do requerido, nos termos do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil. 

No caso, a parte autora alega que não possui nenhum tipo de relação com 

a instituição requerida. Pois bem, extrai-se dos autos, que de fato inexiste 
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prova da contratação de qualquer serviço perante a instituição financeira. 

Isto se diz, pois a requerida em sua contestação deixou de apresentar 

cópia dos contratos entabulados com a autora, prova esta que lhe 

incumbia em virtude da relação de consumo havida entre as partes e 

diante da inversão do ônus da prova determinada em decisão de (id. 

4772306). Diante disso, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II do CPC, 

tem-se que a ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência de 

negócio jurídico formalizado entre as partes, de modo a demonstrar a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. 

A respeito da alegação de inexistência de dano moral, em virtude de que a 

inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito ser 

decorrência natural do inadimplemento, infere-se, na verdade, que o réu 

agiu com inobservância do dever de cuidado que caracteriza o elemento 

culpa nas suas clássicas modalidades, de sorte a causar transtornos e 

constrangimentos pela imprudência para com o consumidor, sobretudo 

porque não comprovou a existência de um contrato e o inadimplemento 

alegado. Ademais, a jurisprudência do colendo STJ é pacífica no sentido 

de que o dano moral decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida 

nos cadastros de restrição ao crédito, não havendo necessidade da 

prova do prejuízo, desde que comprovado o evento danoso. Evidente, in 

casu, que a negativação do nome da autora ocorreu de forma indevida. 

Pois bem, no que pertine ao quantum a ser indenizado, este Juízo entende 

que, neste caso, o valor deve ser fixado levando-se em consideração a 

necessidade de repreensão de atitudes arbitrárias, além dos abalos 

morais e/ou financeiros suportados pela parte autora, evitando-se, assim, 

enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte 

requerida, a fim de coibir práticas dessa natureza. Destarte, reputa-se 

como sendo razoável o montante equivalente a R$ 3.180,00 (três mil, 

cento e oitenta reais), diante do caso específico. III – Dispositivo Diante do 

exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais para o fim de: a) declarar a inexistência da relação jurídica e do 

débito em discussão no processo na forma exposta na petição inicial. b) 

condenar a instituição requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 3.180,00 (três mil, cento e oitenta reais) para a 

autora, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/E e 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir desta data, 

consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil. c) determinar a baixa da 

anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito referente ao débito em 

discussão no caso em tela. Por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, 

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

Processo Civil. CONDENA-SE a parte ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixa-se em 15% sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Transitado em 

julgado, certifique-se e ARQUIVE-SE com as cautelas de estilo. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 16 de janeiro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000683-63.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON DELUQUE VILA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS FERREIRA DE SOUSA OAB - MT0019713A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 152, VI, CPC, impulsiono 

os autos, a fim de INTIMAR A PARTE REQUERENTE, por meio de seu 

advogado, legalmente constituído, para manifestar-se nos autos e 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, ante a 

devolução da carta Id12377215. SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001879-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEAO FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA LOUBET OAB - MT19792/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. N. DOS S. MARTINEZ - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 25 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido 

se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001880-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEAO FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA LOUBET OAB - MT19792/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO NEI DOS SANTOS MARTINEZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 25 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido 

se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001829-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OZANGELA VICENTE TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEILA MARIA RONDON BARBOSA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – A pretensão visa ao cumprimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024526/4/2018 Página 61 de 598



obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente 

instruída por prova escrita, sem eficácia de título executivo (art. 700 do 

CPC). Ante a evidência do direito do autor, DEFERE-SE de plano a 

expedição do mandado para cumprimento da obrigação e pagamento dos 

honorários advocatícios no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

da causa, consignando-se prazo de 15 (quinze dias) na forma do artigo 

701 do CPC, anotando-se nesse mandado que, caso a parte requerida o 

cumpra, ficará isento de custas (701, §1º, do CPC). 2 – Tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 

332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo Civil 

DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), devendo 

as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo 

diploma processual. 3 – EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do réu, 

nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser 

cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 4 – Conste ainda do 

mandado que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência 

de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, 

poderá a parte requerida oferecer embargos e caso não haja o 

cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á 

de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, §2º, do CPC). 5 – Na 

hipótese de a parte requerida alegar em seus embargos fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 6 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 7 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 8 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 9 – INTIME-SE. 

CUMPRA-SE Cáceres-MT, 25 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001885-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PINTO SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT 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 a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 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, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

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. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 25 de abril de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001889-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE ARAUJO PAULINO (AUTOR)

MARCELO DA SILVA MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA DE ALMEIDA VOLTOLINI OAB - MT22338/O 

(ADVOGADO)

RAQUEL MENDES DOS SANTOS OAB - MT13063/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANTONIO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 25 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido 

se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 92596 Nr: 7672-49.2009.811.0006

 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: CESAR AUGUSTO ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOFIA ALEXANDRA DE 

MASCARENHAS - OAB:7102-B

 Nos termos do artigo 152, inciso VI c/c artigo 1.010, § 1º, ambos do 

Código de Processo Civil INTIMO a parte REQUERENTE, ora apelada, por 

meio de seu advogado legalmente constituído, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar contrarrazões do recurso de apelação, 

interposto tempestivamente (fls.298/307).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 198437 Nr: 2536-27.2016.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE MIRANDA TESCH DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO SOARES, ALVASSIR 

FERREIRA DE ALENCAR, ELIDIO DE SOUZA NEVES, MARCELINA FÁTIMA 

BRAGA DE ALENCAR, LIDIA BELTRÃO NEVES, NIVALDO CINTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 198437

DECISÃO

1 – Considerando que as diversas diligências visando à citação da ré 

restaram infrutíferas, DEFERE-SE o pedido de fls. 567/569. Para tanto 

EXPEÇA-SE edital com prazo de 30 (trinta) dias, seguindo-se à risca as 

formalidades do artigo 257 do CPC, consignando-se as advertências do 

despacho inicial.

2 – Em seguida, esgotado o prazo acima, CERTIFIQUE-SE.

 3 – Após, com fundamento no art. 72, inciso II e parágrafo único do 

aludido dispositivo do Código de Processo Civil, NOMEIA-SE como curador 

especial da ré a Defensoria Pública desta Comarca, que deverá ser 

intimada pessoalmente da nomeação, devendo ser encaminhado os autos 

para tal fim.

4 – Na sequência, INTIME-SE a autora para requerer o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias.

5 – Por fim, CONCLUSOS.

6 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 23 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 136552 Nr: 5763-98.2011.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA MENDONÇA CINTRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLICÉRIA DE BARROS COUTO, ORLANDO 

PEREIRA DO COUTO, DACIO DO COUTO, RICARDO DO COUTO, DELCI 

DUTRA DO COUTO, LUIZ ESPERIDIÃO DO COUTO, INECIR DALTRO DO 

COUTO, FIORAVANTE CASTELIANI, DELIA DO COUTO CASTELLIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13164-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 136552

DECISÃO

1 – Em que pese o pleito de julgamento antecipado da lide, formulado pela 

parte autora (fls. 285/288), a verdade é que ainda pende a citação do réu 

Dácio do Couto, o qual não fora encontrado nos endereços localizados 

pelo Juízo (fls. 264, 268, 280 e 281).

Nesse ponto, a decisão de fl. 260 já havia consignado que, em caso de 

não localização dos demandados, era de ser realizada a citação editalícia.

Dessa feita, CITE-SE por edital o réu Dácio do Couto, seguindo o quanto 

determinado à fl. 260.

2 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 23 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 195692 Nr: 853-52.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHONICLEI CUIABANO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 Código n. 195692

DESPACHO

1 – Ante a renúncia do advogado Marionely Araújo Viegas, noticiada à fl. 

162 dos autos, bem como a alegada impossibilidade de contato com a 

parte requerente, INTIME-SE a parte demandante, de forma pessoal, para 

que constitua novo patrono para dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção.

2 – Decorrendo “in albis” o prazo assinalado, CONCLUSOS.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 23 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 171264 Nr: 7224-03.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILENE DALBEM DE OLIVEIRA RAGI, JEAN PIERRE 

DE ARAÚJO RAGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DARCY DE SOUZA PESTRE, ROSA 

MARIA PESTRE COUTINHO, DECIO COUTINHO, LUCIENE PESTRE LISO, 

ANSELMO LUIS LISO, LUCIA VALDEREZ CUYABANO PESTRE, CLAUDIA 

CUYABANO PESTRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 7224-03.2014.811.0006 (Código: 171264)

SENTENÇA

Trata de demanda ajuizada por MARCILENE DALBEM DE OLIVEIRA RAGI e 

JEAN PIERRE DE ARAÚJO RAGI em face de ESPÓLIO DE DARCY DE 

SOUZA PESTRE e OUTROS, todos qualificados na inicial.

 Entre um ato e outro, determinou-se a intimação da parte autora para 

indicar o endereço para citação dos confinantes (fl. 159).

Dessa feita, a parte autora fora intimada via DJE, por duas ocasiões (fl. 

160 e fl. 162), e quedou-se inerte (fl. 163).

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 e custas 

processuais.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e 

baixas de estilo.

Cáceres/MT, 23 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 198127 Nr: 2351-86.2016.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

 PARTE AUTORA: IDÁRIO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE HENRIQUE DIAS GONÇALO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Idário Pereira da Silva - 

OAB:MT0021450

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16646

 Código n. 198127

DESPACHO

1 – De início, PROMOVA-SE a habilitação do autor nos autos, uma vez que 

atua como advogado em causa própria.

2 – No mais, AGUARDE-SE o cumprimento das determinações contidas na 

decisão de fl. 324.

3 – Após, CONCLUSOS.

4 – CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 23 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 39061 Nr: 4327-51.2004.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO BIOLADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉLIDE MARIA MAZER NOGUEIRA, DIOMEDES 

MAZER NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DA SILVA REZENDE - 

OAB:8012/MT, LINDOMAR DA SILVA REZENDE - OAB:7.388/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON MIRANDA COSTA - 

OAB:3359/RO

 1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora foi 

devidamente intimada às fls. 297, porém, não procedeu ao pagamento 

integral da dívida, nem opôs embargos. Diante disso, com fundamento no 

art. 854 do Código de Processo Civil, uma vez juntado o valor atualizado 

do débito, este Juízo DEFERE o pedido do exequente de fls. 304/305, a fim 

de promover o bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução, 

devendo os autos permanecer em Gabinete até que seja processada a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central, a 

teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.2 – Sem 

prejuízo da diligência descrita no item 1, em nome do princípio da 

celeridade e da economia processual, o Juízo ainda DETERMINA sejam 

realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD visando obter 

informações sobre a existência de bens de propriedade da parte 

executada.Com a juntada das informações fiscais submetidas a sigilo 

constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo passe a tramitar em 

segredo de justiça, promovendo-se as anotações necessárias, com as 

restrições legais de acesso ao feito.3 – DEFERE-SE o pedido de fls. 

304/305, para a busca de veículos registrados em nome do executado por 

meio do sistema RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 

002/2010/CGJ. Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição 

de transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção.4 – DEFERE-SE o pedido de fls. 304/305, 

para a inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes por meio dos órgãos de proteção ao crédito (SERASA, SPC 

e SCPC BOA VISTA), tudo com esteio no artigo 782, §3º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 145488 Nr: 3544-78.2012.811.0006

 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: MERCANTIL VIA MODA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRAZZO INDÚSTRIA DE CALÇADOS 

COMPONENTES LTDA-ME, MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE 

INVESTIMENTOS, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BISPO BODNAR - 

OAB:9214/MT, ANTÔNIO FERNANDO MANCINI - OAB:1581, ELAINE 

FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ALVES DE ALMEIDA 

CHAME - OAB:93.240, DEFENSORIA PUBLICA DA COMARCA DE 

CACERES - OAB:, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056 MT

 Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos iniciais para o 

fim de:a) declarar a inexistência do débito em discussão nos presentes 

autos no valor de R$ 846,00 (oitocentos e quarenta e seis reais);b) 

condenar as empresas rés, de forma solidária, ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

para a autora, devendo tal valor ser monetariamente corrigido e acrescido 

de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir desta data, 

consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil.c) determinar o 

cancelamento definitivo dos protestos efetuados referente aos débitos em 

discussão no caso em tela.d) efetuar o levantamento do valor depositado 

a título de caução em favor do autor.Por conseguinte, CONFIRMA-SE a 

antecipação de tutela e EXTINGUE-SE o processo, com resolução do 

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

supedâneo no princípio da causalidade, CONDENA-SE a requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários sucumbenciais no equivalente a 15% (quinze por cento) sobre 

o valor da condenação, conforme o art. 85, §2º do Código de Processo 

Civil. OFICIE-SE o Cartório do 3º Ofício Notarial e Registral de Cáceres/MT 

para o cancelamento definitivo das anotações indicadas à fl. 20.Transitado 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas de estilo, 

procedendo-se as baixas e anotações necessárias. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 50466 Nr: 125-60.2006.811.0006

 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: SÉRGIO ADRIANY DE MORAES NAVARRO, ANTONIA 

AUXILIADORA MACIEL ESTIVAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DOS SANTOS SOUZA, HOSPITAL 

MIGUEL COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS MARCELO B. 

GUIMMARRESI - OAB:OAB/MS 5.119, NILTON FERNANDES 

BRUSTOLONI - OAB:9934

 este Juízo DETERMINA:1 – OFICIE-SE à Secretaria de Estado de Saúde de 

Mato Grosso e à Central de Regulação Oncológica da Secretaria Municipal 

de Saúde de Cuiabá a fim de que informem, no prazo de 15 dias, acerca 

da existência de médicos especializados na área de oncologia pediátrica, 

com a devida qualificação e endereço, visando a realização de perícia 

médica indireta nos vertentes autos, sendo certo que tal pleito deverá ser 

devidamente regulado para que sejam tomadas as providências devidas 

para a realização do ato.2 – Do mesmo modo, OFICIE-SE ao Conselho 

Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT a fim de que 

informe, no prazo de 15 dias, acerca da existência de médicos 

especializados na área de oncologia pediátrica, com a devida qualificação 

e endereço, visando a realização de perícia médica indireta nos vertentes 

autos.Afinal, muito embora a parte autora se trate de beneficiária da 

justiça gratuita, verifica-se que a insistência na realização da prova 

pericial é providência adotada pela ré Hospital Miguel Couto, que deverá 

custear a perícia em questão, o que será oportunamente fixado, após as 

respostas das missivas em questão.3 – Com as respostas, INTIMEM-SE as 

partes para manifestarem no prazo de 15 dias, pugnando o que 

entenderem de direito para o andamento do feito.4 – Após, CONCLUSOS.5 

– CUMPRAM-SE, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 101375 Nr: 6471-85.2010.811.0006

 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: AUGUSTO BRAÚNA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPA-EMPREENDEDORA E ADMNISTRADORA 

DE SERV. PÓSTUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 
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- OAB:4825

 Código n. 101375

DECISÃO

1 – Considerando a petição de fls. 366/372, PROCEDA-SE a retificação da 

capa dos autos e do Sistema de Informações Processuais – Apolo, 

fazendo constar como Cumprimento de Sentença, tendo como exequente 

Augusto Braúna de Carvalho e como executada Mapa Empreendedora e 

Administradora de Serviços Póstumos.

2 – Na forma do artigo 513, § 2º, inciso I, do CPC, INTIME-SE o executado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a integralidade da dívida em 

execução, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem 

como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do 

artigo 523, caput e §1º, do CPC.

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, 

CERTIFIQUE-SE.

4 – Após, INTIME-SE o exequente para manifestar-se sobre o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

5 – Do contrário, REMETAM-SE os autos conclusos para ulteriores 

deliberações.

6 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 24 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 175291 Nr: 10169-60.2014.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILDO DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:16.864A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 10169-60.2014.811.0006 (Código: 175291)

SENTENÇA

Trata de demanda ajuizada por OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO em face de DENILDO DA SILVA COSTA, ambos 

qualificados na inicial.

 Entre um ato e outro, determinou-se a intimação da parte autora para 

indicar o endereço para citação da parte demandada (fl. 57).

Dessa feita, a parte autora fora intimada via DJE (fl. 58) e quedou-se inerte 

(fl. 59).

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 e custas 

processuais.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e 

baixas de estilo.

Cáceres/MT, 24 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 163838 Nr: 1074-06.2014.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABADE TIOLA & MOREIRA NEVES LTDA, 

ALEXSANDRA MOREIRA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do § 3º do art. 1.102-C do CPC/1973, este 

Juízo REJEITA os embargos monitórios manejados pela parte demandada, 

razão porque se acolhe integralmente a pretensão deduzida na inicial, 

CONSTITUINDO de pleno direito os títulos executivos judiciais, consistente 

nos débitos discriminados à fl. 24, devidamente atualizado com os 

encargos pactuados no contrato até a data do ajuizamento do feito, sendo 

que, a partir daí, deverá incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelo INPC a contar do ajuizamento da 

demanda.CONDENA-SE a parte demandada/embargante ao pagamento de 

custas, das despesas processuais e honorários advocatícios, que se fixa 

em 10% sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do § 2º do art. 85 

do CPC, contudo, condenação essa suspensa por força do art. 98, § 3º, 

do CPC, uma vez que este Juízo DEFERE a gratuidade da justiça à parte 

demandada, conforme requerida nos embargos de fls . 

102/106.CONVERTE-SE o mandado inicial em mandado executivo judicial, 

prosseguindo-se, doravante, na forma prevista do Livro II, Título II, 

Capítulos II e IV do CPC. Por oportuno, JULGA-SE extinto o feito com 

resolução do mérito nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.Transitada 

em julgado a sentença, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e anotações de 

estilo.INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 24 de abril de 2018.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 82501 Nr: 8967-58.2008.811.0006

 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: EDUARDO CARDOSO DE MELLO, ALBERTINA FATIMA 

FITZMAYER GONZALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS A.F. DE CARVALHO, HOSPITAL SÃO 

LUCAS CLÍNICA E MATERNIDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE MORAES 

MAXIMINO - OAB:18927-OAB-MT, JOÃO JENERZELAU DOS SANTOS - 

OAB:3613-B OAB/MT, RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - 

OAB:8719/MT

 Código n. 82501

DECISÃO

1 – De início, considerando que o aviso de recebimento de fl. 227 constou 

a informação “ausente”, EXPEÇA-SE carta precatória para a citação do 

demandado Carlos Alberto Soares de Carvalho Filho, no endereço 

indicado às fls. 218/219.

2 – Depois, uma vez que o aviso de recebimento de fl. 226 constou a 

informação “mudou-se”, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

dias, informar novo endereço para localização da demandada Daniela 

Soares Carvalho de Almeida a fim de que seja citada, sob pena de 

extinção.

3 – Apresentado novo endereço, EXPEÇA-SE o necessário para a citação 

da ré.

4 – Por outro lado, transcorrido “in albis” o prazo assinalado, 

CERTIFIQUE-SE e, após, CONCLUSOS.

5 – No mais, caso inexitosas as tentativas de localização da parte 

demandada, DEFERE-SE o pedido de fls. 229/230. Para tanto EXPEÇA-SE 

edital de citação com prazo de 30 (trinta) dias, seguindo-se à risca as 

formalidades do artigo 257 do CPC, consignando-se as advertências do 

despacho inicial.

6 – Em seguida, esgotado o prazo acima, CERTIFIQUE-SE.

 7 – Após, com fundamento no art. 72, inciso II e parágrafo único do 

aludido dispositivo do Código de Processo Civil, NOMEIA-SE como curador 

especial da ré a Defensoria Pública desta Comarca, que deverá ser 

intimada pessoalmente da nomeação, devendo ser encaminhado os autos 

para tal fim.

8 – Na sequência, INTIME-SE a autora para requerer o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias.

9 – Por fim, CONCLUSOS.

10 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 24 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 50833 Nr: 478-03.2006.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA RODRIGUES MASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO GOMES DE ARRUDA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERONI PEDRO DA SILVA - 

OAB:9677-MT, JANETE POZZA - OAB:9.342-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA PINTO DE ARRUDA - 

OAB:5635

 Código n. 50833

SENTENÇA

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por ANA 

MARIA RODRIGUES MASSON, a fim de receber o valor referente aos 

honorários advocatícios de sucumbência (fls. 269/270), de modo que a 

decisão de fl. 272 determinou a intimação da parte contrária para 

pagamento.

Ainda, se vê pedido de cumprimento de sentença apresentado por 

SEBASTIÃO GOMES DE ARRUDA NETO, pretendendo auferir a quantia 

referente às benfeitorias existentes no imóvel em questão (fls. 274/276).

Depois, consta pedido de penhora de valores pelo sistema Bacenjud, com 

relação ao cumprimento de sentença dos honorários advocatícios (fls. 

281/283).

A decisão de fl. 287 indeferiu o pleito de cumprimento de sentença, no que 

toca às benfeitorias, uma vez que carece da devida liquidação, 

consignando que deve a parte interessada intentar o pleito 

correspondente.

Ainda, no que toca ao cumprimento de sentença referente aos honorários 

advocatícios, assinalou que não fora apresentado cálculo atualizado da 

dívida, bem como o CPF da parte executada, de modo que determinou a 

intimação da parte autora para pugnar o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento.

As partes foram devidamente intimadas, via DJE, da aludida decisão (fl. 

288), não havendo qualquer manifestação, como certificado à fl. 289.

1 – Desta forma, considerando que a parte exequente manteve-se inerte, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

 2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 24 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 167409 Nr: 4190-20.2014.811.0006

 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: GILSON ADALBERTO PEREIRA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILTON LUIZ GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR PEREIRA ROSA - 

OAB:12544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO LUIZ DE ARRUDA 

LINDOTE - OAB:14876/MT, LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - 

OAB:14.309 MT

 Código n. 167409

DECISÃO

1 – Considerando o pedido de destituição da função de perito de fl. 254, 

dando conta da impossibilidade de realização da perícia pelo “expert” 

nomeado, este Juízo DESTITUE Pedro Antônio Pereira de Barros do 

encargo para o qual fora nomeado às fls. 247/247-verso.

2 – Dessa feita, em atenção ao § 1º do art. 156 do CPC, NOMEIA-SE, em 

substituição, Junior Martins da Silva, corretor de imóveis, CRECI/MT n. 584, 

CNAI n. 8586, podendo ser localizado na Praça Barão do Rio Branco, n. 

271-A, esquina com a Rua Treze de Junho, Centro, Fundos da Catedral, 

Cáceres/MT, telefone: (65) 99999-4445, para a realização da aludida 

perícia, nos termos do despacho de fls. 247/247-verso.

3 – PROSSIGA-SE com o cumprimento do quanto determinado às fls. 

247/247-verso.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 24 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 160727 Nr: 8542-55.2013.811.0006

 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: IVAN NEY DO ESPÍRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, 

BANCO RURAL S/A, BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069 MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:16.227-A/MT, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 MG

 Ante o exposto, este Juízo NÃO ACOLHE a pretensão da parte autora, 

JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial.Bem por 

isso, CONDENA-SE a parte demandante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 10% sobre o 

valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, contudo, condenação 

essa suspensa por força do artigo 98, § 3º, do CPC, uma vez que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita. Por oportuno, DECLARA-SE 

EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, nos termos do inciso I 

do art. 487 do CPC.Após o trânsito em julgado e cumpridas as 

formalidades legais, ARQUIVEM-SE com as anotações e baixas de 

estilo.INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 197035 Nr: 1635-59.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON DIAS CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981 MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT, Patrícia 

Alvares de Oliveira - OAB:20.479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 Diante do exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido constante da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização referente ao seguro DPVAT ao autor, no valor de R$ 4.387,50 

(quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), sobre o 

qual deverá incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da data de 

citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro, com 

espeque no artigo 3º da Lei n. 6.194/74.No que tange aos honorários, 

ficam arbitrados no valor total em 10 % sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º do CPC. Por consequência, EXTINGUE-SE o 

processo, com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas 

de estilo.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 160898 Nr: 8716-64.2013.811.0006

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDETE VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, este Juízo DECLARA prescrita a pretensão externada na 

exordial, pelo que, com espeque no art. 487, inciso II, do CPC, JULGA 

EXTINTO o processo com resolução do mérito.CONDENA-SE a parte 

autora ao pagamento das despesas, custas e de honorários advocatícios 
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correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma 

do art. 85, § 2º, do CPC.Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as 

baixas e anotações necessárias mediante as cautelas de 

estilo.INTIMEM-SE.Cáceres/MT, 20 de abril de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 74905 Nr: 1622-41.2008.811.0006

 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: DONATA PEREIRA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEDEQUIAS LEANDRO DA ROCHA, ROSIMEIRE 

PAULA DOS SANTOS, BANCO DO BRASIL S/A

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

OAB:9254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A 

MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A MT

 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, 23 de abril de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 86887 Nr: 2374-76.2009.811.0006

 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: CATARINA DOS SANTOS SILVA, CARLOS ORLANDO 

DOS SANTOS SILVA, JAIR ORLANDO DOS SANTOS SILVA, CLAUDEMIR 

ORLANDO DOS SANTOS SILVA, ELENIR DOS SANTOS SILVA SEVERINO, 

GILSA DOS SANTOS CAEXETA, MARIA IVONE DA SILVA, REGINALDO 

ORLANDO DOS SANTOS SILVA, JANIR DOS SANTOS SILVA, ODILSON 

ORLANDO DOS SANTOS SILVA, SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CATARINA DA SILVA COSTA, 

CELESTINO JOSÉ DA SILVA, NORBERTO JOSÉ DA SILVA, FLAVIANO 

ROSA DE SENNA FILHO, BERNARDINO BRAGA, JOÃO BATISTA DA 

SILVA, ANTONIO LICA, CLEITON TUBINO SILVA, IZAURA BATISTA DA 

SILVA, MARIANA DA SILVA MENDONÇA, MARIA DOMINGAS DA SILVA 

BRAGA, EROTILDES CONCEIÇÃO DA SILVA LICA, DARLISE HASPER 

MUNIZ TUBINO DA SILVA, NILSON MENDONÇA, LUIZ ANTONIO DA SILVA, 

ADEMAR JOSÉ DA SILVA, IVONE DA SILVA, JOSE MARCIO DA SILVA, 

CLEODITE DA SILVA, EVANDRO DA SILVA, PAULO HENRIQUE DA SILVA, 

EDITE DA SILVA, ILCA DA SILVA, ISABEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JAIME SANTANA ORRO SILVA - OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DE OLIVEIRA 

SILVA DE SOUZA - OAB:13.222, CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, DARGILAN BORGES CINTRA - OAB:9150, EDER 

FAUSTINO BARBOSA - OAB:OAB-MT 11.566-A, ELEN SANTOS ALVES 

DA SILVA - OAB:12830/MT, Tanielly Pastick Alves - OAB:22359/O

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte requerente, por meio de seu advogado legalmente constituído, para 

no prazo de 10 (dez)dias, comparecer a esta secretaria da da 2ª vara 

cível, retirar a Carta Precatória cuja finalidade é a inquirição de 

testemunha, e protocolizá-la através do sistema PJE. Após deverá acostar 

aos autos comprovante da distribuição da deprecata na Comarca indicada 

no documento expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 132881 Nr: 1685-61.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIANA FAQUINI GASTARDELO 

BUENO - OAB:9.851

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para, no 

prazo de 10 (dez) dias, recolher a diligência para o oficial de justiça para 

cumprimento de mandado de pehora e avaliação. Para tanto deverá a 

parte acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no ícone SERVIÇOS 

- GUIAS – DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA. Após o 

pagamento, acostar o comprovante aos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007954-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO TRENTRIN SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO A assistência judiciária gratuita remonta suas 

origens no século XX, quando o texto constitucional de 1939, em seu art. 

72, fez menção dessa proteção, exigindo "rendimento ou vencimento que 

percebe e os encargos pessoais ou de família", acompanhado de atestado 

de pobreza, expedido pelo serviço de assistência social (art. 74). Foi, 

entretanto, o art. 2º, § 1º, da Lei 5.478/68 que criou a "simples afirmativa", 

concluindo o texto do art. 4º da Lei 1.060/50, finalizado pela atual redação 

da Lei n. 7.510/86. A Lei n. 1.060/50, conhecida como lei de assistência 

judiciária gratuita, prevê: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. 

(Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986). A Constituição, por sua vez, 

dispõe: Art. 5.º (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; Malgrado a 

Constituição da República – norma suprema – traga previsão expressa de 

que para o usufruto do benefício da assistência judiciária gratuita é 

necessária comprovação da insuficiência de recursos, a jurisprudência 

pátria tem admitido a simples declaração da parte como presunção juris 

tantum de carência. Entretanto, como se trata de presunção relativa, caso 

haja provas nos autos de que as partes tenham condições para arcar com 

as despesas do processo, o pedido pode e deve ser indeferido, na forma 

do §1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: § 1º. Presume-se pobre, até prova em 

contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de 

pagamento até o décuplo das custas judiciais. (Redação dada pela Lei nº 

7.510, de 1986). Nesse sentido: JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. 

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O 

benefício da justiça gratuita é concedido mediante a simples afirmação da 

parte de que não está em condição de arcar com as custas do processo. 

Entretanto, tal afirmação possui presunção juris tantum, podendo ser 

confrontada por outras provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do 

art. 4º da Lei 1.060/50. II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido 

de justiça gratuita com base nas provas dos autos não pode ser revista 

nesta Corte ante o óbice previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a 

que se nega provimento. (STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – 

Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - 

PRIMEIRA TURMA - Publicação: DJe 27/08/2008) Hodiernamente, nota-se 

uma verdadeira banalização do instituto, criado originariamente para 

ampliar o acesso à justiça e assim propiciar a todos os cidadãos garantir 

seus direitos. Cotidianamente pedidos são formulados para usufruto do 

benefício por pessoas que evidentemente têm condições para arcar com o 

custo do processo judicial, sem que com isso incorram em qualquer 
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sanção. Magistrados atropelados pelo volume de trabalho raramente se 

dão conta da situação, que contribui para o excesso de litigiosidade, uma 

vez que simplesmente todos podem litigar sem ter custo algum. Ora, a 

interpretação dada pela jurisprudência majoritária, no sentido de que basta 

a afirmação da parte, consentânea com o que dispõe o art. 4º da lei 

mencionada, serve de início de prova, contudo, como já asseverado, se 

houver outros indícios do contrário ou até mesmo provas, deve o benefício 

ser indeferido. Ainda, se evidenciado que a parte forjou tal declaração, 

deve sofrer as consequências cíveis e criminais de tal atitude. Importante 

destacar também que o Novo Código de Processo Civil preceitua em seu 

artigo 99, §2º: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser 

formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de 

terceiro no processo ou em recurso. § 2o O juiz somente poderá indeferir 

o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

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

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. Em recente aresto colhido no Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, especificamente no Recurso Especial n. 

1.584.130/RS, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, na égide do 

Novo Código de Processo Civil, restou consignado à presunção relativa 

atinente à declaração prestada pelo interessado no benefício, como 

também verberou no sentido da vigência do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.050/1960, viabilizando, inclusive, o indeferimento de ofício do pedido 

havendo fundada razão que vislumbre a patente falta dos pressupostos 

legais para o acolhimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido, segue a 

ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE 

RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE 

DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR 

CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE 

CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. 

INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Por 

ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro 

Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento 

de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o 

próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita". 2. Consoante 

a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de 

obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de 

veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado 

deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, 

devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer 

frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. 

Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 

249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo 

Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição 

Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência 

jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, 

da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar 

que abrange a gratuidade de justiça. 4. Por um lado, à luz da norma 

fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de 

indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie 

previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira 

de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é 

dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito 

e garantir às partes igualdade de tratamento. 5. É incontroverso que o 

recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de 

duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já 

configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 

375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às 

despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a 

incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma 

circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é 

descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do 

pedido. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 

17/08/2016) (Destaque) Devidamente intimada a comprovar a insuficiência 

de recursos, a requerente não colacionou nenhum documento que 

demonstrasse sua real necessidade ao deferimento do benefício, 

deixando transcorrer o prazo concedido pelo juízo sem se manifestar. A 

requerente poderia ter apresentado extratos bancários comprovando 

ausência de movimentação financeira, existência de dívidas ou mesmo 

certidões de não possuir carros ou imóveis, porém não o fez. Destaca-se 

que o benefício da assistência judiciária gratuita é destinado as pessoas 

realmente necessitadas e a insuficiência de recursos deve ser 

demonstrada. Em complemento, a taxa judiciária e as custas judiciais 

devem ser recolhidas no ato da distribuição da petição inicial, sendo 

vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos 

previstos em lei (item 2.14.2, CNGC). No caso vertente, reputa-se ausente 

comprovação da situação de hipossuficiência econômica e financeira. 

Ante todo o exposto: 1 – INDEFERE-SE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, com fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c 

art. 4º, §1º, da Lei n. 1060/50 e o artigo 99, §2º do Código de Processo 

Civil. 2 – INTIME-SE a parte autora para regularização do pagamento das 

custas e despesas processuais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do processo, ante a ausência de pressupostos de 

desenvolvimento válido e regular do processo. 3 – CUMPRA-SE. 

Cáceres-MT, 25 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000986-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME ALVES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FERNANDES DA FONSECA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000986-09.2018.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 77.190,65; Tipo: Cível; Espécie: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA (94)/[DESPEJO PARA USO PRÓPRIO]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JAIME ALVES DA COSTA 

Parte Ré: RÉU: EDSON FERNANDES DA FONSECA 1 – Considerando a 

notícia de que o imóvel se encontra desocupado e que não fora localizada 

a parte demandada para a entrega das chaves (id. 12633382), DEFERE-SE 

o pedido formulado pela parte autora no id. 12515194 e id. 12688193. 2 – 

Para tanto, EXPEÇA-SE mandado de imissão de posse em favor da parte 

autora do imóvel objeto da vertente demanda, sendo certo que eventuais 

objetos que se encontrarem no interior do imóvel deverão ter a destinação 

que melhor aprouver à parte autora. 3 – Ademais, CITE-SE a parte 

demandada nos endereços indicados pela parte autora no id. 12688193, 

nos termos da decisão de id. 12351475. 4 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 25 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003968-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE CEUZA CORDEIRO MÁXIMO (REQUERIDO)

ESPÓLIO DE EDUARDO MÁXIMO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMARIO CORDEIRO MAXIMO OAB - 049.430.271-21 (REPRESENTANTE)

POLIANE CORDEIRO MAXIMO OAB - 050.548.731-47 (REPRESENTANTE)

RAILDA MARIA DE JESUS FERREIRA OAB - 852.759.211-87 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que compareça com seu cliente na 
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Audiência de Conciliação reagendada para o dia 14 de junho de 2018 às 

15h00min, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, na 

sala n. 2, do Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. 

Cáceres/MT, 25 de abril de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000427-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSORIO DE FREITAS GODOY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ RIBEIRO (RÉU)

marta maria nery ribeiro (RÉU)

Outros Interessados:

Plácido Gonçalves (TERCEIRO INTERESSADO)

Lourival Nonato de Santana (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO RETIRAR E COMPROVAR PUBLICAÇÃO DE EDITAL 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, com o fito de que, no 

prazo de 15 dias realize a retirada do Edital de Citação, bem como 

providencie sua publicação e comprovação do ato no feito em testilha. 

Cáceres/MT, 25 de abril de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004052-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ANASTACIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI OAB - MT0012981A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cáceres/MT (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO RETIRAR DOCUMENTO NA ESCRIVANIA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a 

finalidade de que, no prazo de 15 dias, compareça nesta escrivania, para 

realizar a retirada dos documentos consistentes na Certidão de 

Casamento e Certidão de Nascimento devidamente retificadas pelo 

Cartório de 2º Ofício - Cáceres/MT. Cáceres/MT, 25 de abril de 2018 Felipe 

N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000390-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIOLA APARECIDA SARTIN DUTRA PARREIRA ALMEIDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Certifico para os devidos e legais efeitos que 

apesar de devidamente citada para o pagamento da obrigação (AR 

-11606372), a parte Requerida deixou de manifestar-se nos autos. Razão 

pela qual, INTIMO Vossa Senhoria na qualidade de representante da Parte 

Autora, requerendo o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) 

dias. Cáceres-MT, 25 de abril de 2018. SOLANGE BISCARO MARQUES 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000960-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

UALAS TEIXEIRA HERMIDORFF (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT0019744A (ADVOGADO)

WANDERLEY LOPES CONCEICAO OAB - MT0014000A (ADVOGADO)

DANILO VITOR MARTINS CUNHA OAB - MT0014008A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DOS SANTOS (RÉU)

MARLI MARTINS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR NOS AUTOS Impulsiono os autos 

para intimar a Parte Autora, na pessoa de seu Representante Legal, com o 

intuito de que, no prazo de 15 dias, manifeste nos autos, requerendo o 

que entender de direito. Cáceres-MT, 25 de abril de 2018. SOLANGE 

BISCARO MARQUES Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001779-16.2016.8.11.0006

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:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO RAMOS GOMES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Impulsiono os autos com a finalidade de intimar 

Vossa Senhoria, na qualidade de Representante da Parte Autora, para 

ciência acerca do despacho (ID 10646099), bem como, com o fito de que, 

no prazo de 15 dias, manifeste no feito. Cáceres-MT, 25 de abril de 2018. 

SOLANGE BISCARO MARQUES Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003238-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU OAB - MT20738/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON CESAR MOREIRA SOARES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do 

seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

acerca da certidão retro do Oficial de Justiça, promovendo o andamento 

do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres-MT, 25 de abril de 

2018. SOLANGE BISCARO MARQUES Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001797-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO DA CUNHA CINTRA (REQUERIDO)

GILSON DE LIMA RODRIGUES (REQUERIDO)

MILTON DE PAULA FERREIRA JUNIOR (REQUERIDO)

FELICIO TEIITI KAWAI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001797-66.2018.8.11.0006; Valor 

causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/

[Intimação]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO DO 

BRASIL SA Parte Ré: REQUERIDO: EVERALDO DA CUNHA CINTRA, 

FELICIO TEIITI KAWAI, GILSON DE LIMA RODRIGUES, MILTON DE PAULA 

FERREIRA JUNIOR Vistos, etc. Cumpra-se a carta precatória, servindo a 

cópia do mandado. Após o cumprimento, oficie comunicando ao Juízo 

Deprecante o inteiro teor dos atos praticados, com as homenagens de 

estilo, e providencie baixa nos registros. Cumpra-se. Cáceres/MT., 25 de 

abril de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 173319 Nr: 8724-07.2014.811.0006

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACARE CONTABIL EIRELI LTDA, ROSALVO 

CARNEIRO, MARIA ANGÉLICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, decorreu o prazo para as 

partes recorrida apresentarem, contrarrazões recurssais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 141028 Nr: 10688-40.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENILDE GOMES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para tomarem 

conhecimento da audiência de conciliação agendada para o dia 

14/06/2018 às 15:30hs, a realizar-se no Centro Judiciário de Solução de 

Conflito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 96924 Nr: 1990-79.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONEIA ILDA VERONEZE - 

OAB:26856/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias, efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça 

no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco)reais, a fim de possibilitar o 

cumprimento da decisão de fls.140.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000427-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSORIO DE FREITAS GODOY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ RIBEIRO (RÉU)

marta maria nery ribeiro (RÉU)

Outros Interessados:

Plácido Gonçalves (TERCEIRO INTERESSADO)

Lourival Nonato de Santana (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES EDITAL DE CITAÇÃO (AÇÃO DE USUCAPIÃO) PRAZO - 20 DIAS 

EXPEDIDO POR ORDEM DO MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Ricardo Alexandre R. 

Sobrinho DADOS DO PROCESSO: Processo Judicial Eletrônico (PJE) n.: 

1000427-23.2016.8.11.0006 Tipo: Cível Espécie: Usucapião Parte Autora: 

Osorio de Freitas Godoy Parte Requerida: Andre Luiz Ribeiro e Marta Maria 

Nery Ribeiro PESSOAS A SEREM CITADAS (PARTE REQUERIDA): NOME: 

POSSÍVEIS HERDEIROS INCERTOS E DESCONHECIDOS DO DE CUJUS SR. 

MARCOS NUNES NERY, endereço desconhecido. FINALIDADE: CITAÇÃO 

DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada, bem como dos réus/herdeiros 

ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, na forma do 

art. 259 do CPC, dos termos da ação de usucapião do imóvel adiante 

descrito e caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir 

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

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

considerados como verdadeiros os fatos afirmados pela parte autora. 

RESUMO DA INICIAL: "Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE USUCAPIÃO 

DE IMÓVEL URBANO manejada pela parte autora Sr. OZÓRIO DE FREITAS 

GODOY em face da parte requerida ANDRÉ LUIZ RIBEIRO e MARTA 

MARIA NERY RIBEIRO (...); O ora Usucapiente, desde meados do ano de 

1988, exerce a posse mansa, pacífica e legítima de um lote de terreno 

urbano, em Cáceres-MT, localizado na Rua dos Lírios, s/nº, Bairro Jardim 

das Orquídeas, em Cáceres-MT, com a área de 29.870,53m2 (vinte e nove 

mil e oitocentos e setenta metros quadrados e cinquenta e três decímetros 

quadrados), Registrado no RGI de Cáceres-MT sob a Matrícula nº 

13.185-A, conforme anexa cópia da respectiva Certidão emitida por aquela 

Serventia Notarial. O O perímetro, limites e demais especificações e 

individualização do imóvel objeto da presente Ação de Usucapião estão 

contidas no anexo Memorial Descritivo e levantamento topográfico de 

área, confeccionado pelo Técnico em Agrimensura Sr. Laércio Garcia, 

Registro MT 04546/TD, RNP: 1201710049, que subscreve a anexa 

Anotação de Responsabilidade Técnica , datada de 08/03/2016. A 

aquisição do referido deu-se por doação verbal por parte dos 

proprietários constantes do Registro do imóvel, de forma livre e sem 

qualquer tipo de coação, graças à longa amizade que era mantida entre as 

partes. Logo, não possui o Autor documento comprobatório de tal doação, 

mas fato é que, desde então, usufrui da posse ininterrupta, mansa, 

pacífica e legítima do aludido lote urbano, sem embaraços, queixas, 

resistência ou protesto de quem quer que seja, tendo-o por justo e legítimo 

título como seu, exercitando todos os direitos e externando todos os atos 

alusivos à propriedade do imóvel em questão. O Autor, inclusive, construiu 

no imóvel usucapiendo a própria moradia residencial e nele desenvolve 

atividade de criação de pequenos animais e o plantio de culturas brancas, 

além do plantio de árvores frutíferas, tais como caju, jabuticaba, abacate, 

manga, pequi, etc., para o consumo familiar. A par disso, Excelência, o 

Autor já providenciou, desde há muito, a inscrição do imóvel em seu 

próprio nome, junto à Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, sob a inscrição 

nº 100700290372001, pontualmente recolhendo o IPTU devido relativo ao 

imóvel, o que só robustece a prova de que exerce a posse mansa, legítima 

e pacífica do imóvel, como se seu fosse, corroborando a tese da 

aquisição por usucapião (...); DOS PEDIDOS - Que seja reconhecida e 

declarada, por sentença resolutiva de mérito, a total procedência da Ação 

de Usucapião ora proposta para o fim de declarar o domínio do 

Requerente sobre o imóvel usucapiendo, valendo a sentença como título 

hábil para a transferência do domínio do imóvel ao Requerente junto ao 

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres-MT". DESPACHO: 

"DECISÃO 1 – Considerando que as diversas diligências visando à citação 

do réu restaram infrutíferas, DEFERE-SE o pedido de id. 11554346. Para 

tanto edital com prazo de 20 (vinte) EXPEÇA-SE dias, seguindo-se à risca 

as formalidades do artigo 257 do CPC, consignando-se as advertências do 

despacho inicial. 2 – Em seguida, esgotado o prazo acima, CERTIFIQUE-SE. 

3 – Após, com fundamento no art. 72, inciso II e parágrafo único do aludido 

dispositivo do Código de Processo Civil, NOMEIA-SE como curador 

especial do réu a Defensoria Pública desta Comarca, que deverá ser 

intimada pessoalmente da nomeação, devendo ser encaminhado os autos 

para tal fim. 4 – Na sequência, INTIME-SE a autora para requerer o que 

entender de direito, sobretudo especificar as provas que pretende 

produzir, consignando-se prazo de 10 (dez) dias. 5 – Por fim, CONCLUSO. 

6 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 16 de fevereiro de 2018". E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Felipe N. Mattioni (Analista 

Judiciário), digitei. Cáceres/MT, 25 de abril de 2018 Felipe N. Mattioni 

Analista Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001819-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAYANA IRYS CORBELINO BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001819-27.2018.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 13.355,80; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: 

REQUERIDO: RAYANA IRYS CORBELINO BARROS Vistos etc. Nos termos 

do art. 2º, §4º do Provimento nº 22/2016-CGJ, intime a parte Autora para 

providenciar o pagamento do taxa distribuição e das custas, no prazo de 

15 (quinze) dias. Acaso providencie o pagamento, desde já fica analisado 

o pedido de liminar. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o 

Requerente instruiu a inicial com a cédula de crédito bancária com 

Garantia de Alienação Fiduciária de Bens Móveis e, posteriormente, com a 

comprovação de mora do Requerido, consistente na Notificação 

Extrajudicial, conforme autoriza o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69. 

Assim, com fundamento no artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO 

liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na exordial em favor 

do Autor, o qual deverá ser depositado em nome da pessoa indicada na 

peça preambular, vez que nesta comarca inexiste depósito público. 

Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da medida liminar, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, podendo o devedor fiduciante, nesse 

prazo, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será 

restituído livre de ônus, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69. Cite-se o devedor fiduciante, ora Réu nesta ação, 

para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

execução da liminar. Defiro os benefícios constantes do artigo 172, § 2º 

do Código de Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a 

prerrogativa § 1º do artigo 842 do mesmo diploma legal, devendo para 

tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida cautela, podendo, 

inclusive, utilizar o Reforço Policial, em sendo necessário. Cáceres/MT., 25 

de Abril de 2018 Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001845-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HR GUINCHOS E SERVICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001845-25.2018.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 6.695,70; Tipo: Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/

[Intimação]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MUNICIPIO 

DE PONTES E LACERDA Parte Ré: REQUERIDO: HR GUINCHOS E 

SERVICOS LTDA - EPP Vistos etc. Havendo interesse de Fazenda Pública 

sobre o objeto da missiva, atento a Resolução 005/2014-TP, promovo a 

redistribuição do feito ao Juízo da 4ª Vara desta Comarca, eis que é o 

competente para processar e julgar processos e cartas precatórias 

afetos ao interesse da Fazenda Pública. Cáceres/MT., 25 de Abril de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003568-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DEL CASTANHEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Soraya MaranhBagio OAB - MT0008079A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOILSON BENEDITO DE CAMPOS OAB - MT15575/O-O (ADVOGADO)

THIAGO EULLER BARROS ROCHA OAB - MT12140/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Vistos etc... HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes para 

que produza seus legais e jurídicos efeitos. Defiro a suspensão do 

processo pelo prazo acordado. No prazo de ate 5 dias após o termino, 

informe a autora se o acordo foi cumprido. Para o caso de 

descumprimento de acordo, fica a requerida desde já intimada para 

apresentar a defesa, tendo como termo inicial o primeiro dia útil 

subsequente ao termino do prazo de suspensão. Cáceres, 24 de abril de 

2018. Ricardo Alexandre R. Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003568-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DEL CASTANHEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Soraya MaranhBagio OAB - MT0008079A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOILSON BENEDITO DE CAMPOS OAB - MT15575/O-O (ADVOGADO)

THIAGO EULLER BARROS ROCHA OAB - MT12140/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Vistos etc... HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes para 

que produza seus legais e jurídicos efeitos. Defiro a suspensão do 

processo pelo prazo acordado. No prazo de ate 5 dias após o termino, 

informe a autora se o acordo foi cumprido. Para o caso de 

descumprimento de acordo, fica a requerida desde já intimada para 

apresentar a defesa, tendo como termo inicial o primeiro dia útil 

subsequente ao termino do prazo de suspensão. Cáceres, 24 de abril de 

2018. Ricardo Alexandre R. Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005207-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIA MAIZMAN DE VASCONCELOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN OAB - MT4501/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNIFICA REITORA (IMPETRADO)

Presidente do Colegiado de Curso de Bacharelado em Medicina da 

Universidade do Estado de Mato Grosso - CÁCERES (IMPETRADO)

 

AO AUTOR PARA CONTRARRAZOAR NO PRAZO LEGAL.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007639-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

17/05/2018 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: 1007641-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA NAZARETH (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN 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: 17/05/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007653-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

UESLEY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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: 17/05/2018 Hora: 17:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007654-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

UESLEY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 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: 17/05/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011788-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO)

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT0008969A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILTAIR TORQUATO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LUDMILA FREITAS ORTEGA (TESTEMUNHA)

JOAO PEREIRA RAMOS (TESTEMUNHA)

JOEL FERREIRA DA SILVA (TESTEMUNHA)

MARCOS FERNANDO NOGUEIRA TURAZZI (TESTEMUNHA)

 

RECLAMADO NO PRAZO LEGAL APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007657-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA ZAHAN LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA SALES PAVINI OAB - MT20212/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR LEMES PAES DE PROENCA (REQUERIDO)

JUAREZ TAVORA DA SILVA PROENCA (REQUERIDO)

PROENCA - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ''B'' LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 17/05/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006108-37.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON PIRES DE CAMARGO (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: 22/05/2018 Hora: 13:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007650-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIZENEI ANTONIO SILVA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 17/05/2018 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: 1006291-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IZAQUEU GONCALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 22/05/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006535-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI 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: 22/05/2018 Hora: 13:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001864-31.2018.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

DENISE FRANCYELLE BOLOGNESI SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA OAB - MT0009714A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA (REQUERIDO)

NOVA GESTAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001864-31.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 34.453,14; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO, COMPETÊNCIA, REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: DENISE 

FRANCYELLE BOLOGNESI SILVA Parte Ré: REQUERIDO: NOVA GESTAO 

INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, WAM BRASIL NEGOCIOS 

INTELIGENTES LTDA Vistos, etc. Recebe-se 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. 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 as requeridas apresentarem prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito da mesma, assim como todos 

os documentos relativos ao contrato celebrado. Citem-se e intimem-se as 

partes promovidas, nos termos e forma legais. Intimem-se as partes 

acerca da audiência designada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

CÁCERES, 25 de abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001867-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS DE SOUZA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Bradesco Financiamentos (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001867-83.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[BANCÁRIOS, FINANCIAMENTO DE PRODUTO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: RUBENS DE SOUZA COELHO Parte Ré: 

REQUERIDO: BRADESCO FINANCIAMENTOS Vistos, etc. Nos termos do 

artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em 

colacionar nos autos cópia de seus documentos pessoais, bem como 

junte em nome da parte autora comprovante de endereço (conta de luz, 

água, telefone) nos autos para o fim de fixar a competência deste Juízo, 

como também acoste a procuração do patrono subscritor da petição 

inicial. 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. Cumpridas as determinações ou decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 25 de abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001869-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO DIAS VITORINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001869-53.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

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

Autora: REQUERENTE: BRENO DIAS VITORINO Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do Código 

de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia 

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. Cumpridas as determinações ou decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 25 de abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001872-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO ALVES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001872-08.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

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

Autora: REQUERENTE: ALESSANDRO ALVES DE MORAES Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. Nos termos do artigo 

321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024526/4/2018 Página 73 de 598



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, 25 de abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010460-21.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIRCE MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU OAB - MT20738/B (ADVOGADO)

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTO MEDICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA DE SOUZA CORREIA OAB - MT0010031A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010460-21.2014.8.11.0006; Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, SERVIÇOS PROFISSIONAIS]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: LEDIRCE MARTINS DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: ODONTO MEDICA LTDA - ME Vistos, etc. Proceda a 

secretaria da vara conforme dispõe a Ordem de Serviço 001/2018. 

Cumpra-se. CÁCERES, 25 de abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000781-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A (ADVOGADO)

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000781-77.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ANULAÇÃO, ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES 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).” 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. 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. Cumpra-se. CÁCERES, 25 de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010926-20.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA NALINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

 

RECLAMADO EM 5 DIAS JUNTAR NOS AUTOS A GUIA JUDICIAL E O 

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EFETUADO CONFORME MENCIONADO NA 

PETIÇÃO DO ID 2767547

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010926-20.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA NALINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR DA CERTIDÃO RETRO

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1003771-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CÁCERES (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003771-75.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 3.080,00; Tipo: Cível; 

Espécie: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)/[Curadoria dos bens do 

ausente]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOAO 

BATISTA ALVES DE MOURA Parte Ré: INTERESSADO: JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CÁCERES Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos a 

competente procuração, vez que não procedeu com a juntada da mesma, 

conforme informou na petição de id. 9059116. Cumprida a determinação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 17 de abril de 2018.

Intimação 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)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024526/4/2018 Página 74 de 598



Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

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.)

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)

 

MANIFESTE O RECLAMANTE EM 5 DIAS ACERCA DOS DOCUMENTOS 

RETRO JUNTADOS PELO EXECUTADO, REQUERENDO O QUE DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003432-19.2017.8.11.0006

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:

MARQUESONGLEY PEREIRA LIMA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 19/09/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011713-15.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE LAURINDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLAUCO DE GOES GUITTI OAB - MT0010320A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO 1 – Em análise à manifestação 

de id. 7938600, verifica-se que a parte autora visa à reconsideração da 

sentença de id. 4998479 sob o argumento de que durante a migração do 

sistema ProJudi para o PJE, não houve a intimação do autor, bem como 

que a extinção do processo por inércia do autor pela não apresentação do 

cálculo é medida equivocada. Diante do fato de que se trata de 

instrumento inidôneo para a reforma da decisão prolatada, INDEFERE-SE o 

pedido de reconsideração, devendo ser manejado para tal fim a via 

recursal adequada, razão pela qual este Juízo mantém o quanto 

determinado na sentença. 2 – CUMPRA-SE integralmente os comandos já 

lançados no processo. Cáceres/MT, 25 de abril de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 

261/2018-PRES.)

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012278-71.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARTEUR JOSE CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT0012934A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012278-71.2015.8.11.0006; Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, CONTRATOS DE CONSUMO, RESPONSABILIDADE DO 

FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

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

REQUERENTE: ARTEUR JOSE CUNHA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Trata-se de pedido da parte requerida de id. 

11269365, requerendo o chamamento do feito a ordem, alegando que a 

sentença proferida é referente a feito diverso. É o que merece ser 

relatado. Passa-se a decidir. Compulsando os autos, verifica-se que na 

sentença mencionada encontra-se erro material tão somente na 

numeração do feito, sendo a fundamentação pertinente ao caso em 

concreto. É cediço que o art. 924 do CPC elenca os casos em que o juízo 

prolator da sentença pode alterá-la, sendo o rol taxativo. Sendo assim, 

com base no dispositivo acima mencionado, indefere-se o pleito de 

chamamento a ordem do feito, porém determina-se a retificação da 

sentença para correção do erro material constante na numeração 

informada, onde se lê "Processos n. 8012279-56.2015.811.0006", leia-se 

"Processo n. 8012278-71.2015.8.11.0006", permanecendo o restando do 

decisum inalterado. Considerando que já decorreu o prazo recursal, 

arquivem-se os autos. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 25 de 

abril de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001424-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN PAULO CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS RAFAEL GARCIA OAB - MT17500/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001424-35.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 23.850,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

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

Autora: REQUERENTE: IVAN PAULO CARNEIRO Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO DA AMAZONIA SA Vistos, etc. Em síntese, o requerente alega ter 

sido avalista de um contrato firmado junto ao requerido. O devedor 

principal da dívida passou por dificuldade financeira e atrasou parcelas do 

contrato, vindo a ter o seu nome e o requerente inseridos em órgãos de 

proteção ao crédito. A dívida foi quitada, porém só foi excluído do 

cadastro de inadimplentes o nome do devedor principal, sendo mantido o 

nome do requerente. Com isto, recorreu ao Judiciário, requerendo em sede 

de tutela de urgência que o requerido exclua do cadastro de inadimplentes 

o nome do requerente. Intimado a emendar a petição inicial, o requerente 
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apresentou a referida emenda. Vieram os autos conclusos. É o 

necessário. Passa-se a decidir. Pois bem. Reporta-se ao pedido de tutela 

de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de Processo Civil. Versam 

os autos sobre o pedido liminar de obrigação de fazer consistente na 

retirada do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito. Para 

tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento 

da medida de urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no 

art. 300, do Código de Processo Civil. É o caso de deferimento da liminar. 

Dos autos, há documentos indicadores da verossimilhança das alegações 

do requerente. Analisando os autos, verifica-se que a restrição se deu em 

virtude do contrato 150055, incluída em 21/06/2016. Conforme os 

documentos trazidos pelo requerente (fornecidos pelo próprio requerido), 

a dívida decorrente do contrato mencionado foi quitada em 07/04/2017, 

nãos e justificando desta feita a manutenção de seu nome. Com relação 

ao perigo na demora, verifica-se estar presente, pois o requerente, por 

conta da omissão do requerido, está impossibilitado de efetuar qualquer 

compra a prazo, contrair financiamentos, empréstimos, etc. ISSO POSTO, 

e por tudo mais que dos autos consta, DECIDE-SE: a) RECEBER A PEÇA 

INICIAL eis que preenche os requisitos legais previstos no art. 319 e não 

incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; b) DEFERIR O PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA feito pela parte requerente, determinando-se 

que o requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a retirada do nome 

do autor nos órgãos de proteção ao crédito, referente ao contrato 150055, 

sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), não ultrapassando o 

limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); c) 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 do requerente, devendo o requerido apresentar prova 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito 

do mesmo, nos termos requeridos na inicial; d) Cite-se e intime-se a parte 

promovida, nos termos e forma legais; e) Intimem-se as partes acerca da 

solenidade agendada; f) Expeça-se o necessário; g) Cumpra-se; 

CÁCERES, 25 de abril de 2018. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO 

Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010282-43.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUY GUILHERME PERAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

RUY GUILHERME PERAL DA SILVA OAB - MT0016880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMMV - PRODUCOES FOTOGRAFICAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON RICARDO AMIZO OAB - MT0007813A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010282-43.2012.8.11.0006; Valor causa: R$ 1.244,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: RUY GUILHERME PERAL DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: AMMV - PRODUCOES FOTOGRAFICAS LTDA - ME Vistos, 

etc. Considerando que a parte recorrente, apesar de devidamente 

intimada, não efetuou o preparo recursal ou comprovou hipossuficiência 

financeira. Isto posto, julga-se deserto o presente recurso, não sendo 

possível desta feita o seu recebimento. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 25 de abril de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007095-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007095-73.2017.8.11.0006; 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: 

JOAO JOSE DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO ITAUCARD 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. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, proposta por JOÃO JOSÉ DOS SANTOS, em desfavor 

de BANCO ITAÚCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO . A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública, dever 

declarada ate mesmo de oficio pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 

64, §1º, do Código de Processo Civil, que: “A incompetência absoluta pode 

ser alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, e deve ser declarada 

de oficio”. Para que uma causa possa ser atribuída ao Juizado, primeiro é 

preciso dizer que não se cuida de questão complexa (quando a discussão 

é no cível). In casu, tenho que a matéria a ser apreciada necessitará de 

uma analise mais acurada (perícia), pois o julgamento do mérito da questão 

deve estar amparado em provas concretas e robustas. Da análise do 

áudio da gravação, anexado junto à contestação, que veementemente é 

impugnado pelo Reclamante, vejo a total incompetência deste Juizado 

Especial para processar e julgar o presente feito, ante a complexidade da 

causa, pois o próprio legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº 9.099/95 

às causas consideradas de menor complexidade. Pelo exposto, nos 

termos do art. 64 §1º do Código de Processo Civil, declaro a 

Incompetência deste Juízo, para processar e julgar o presente feito, e, em 

conseqüência, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inc. IV do CPC. Deixo de proceder à condenação em 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma 

forma, fica a reclamada isenta do pagamento de custas judiciais, em razão 

do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da Comarca de Cáceres/MT, 

para às providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cáceres/MT, em 18 de abril de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza 

Leiga. I. Homologo a decisão proferida pela juíza leiga, com fundamento no 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95 . II. Int. Cáceres/MT, 18 de abril de 2018. Juíz 

(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010133-13.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLEI CORREIA MEDEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIAN TRANSPORTES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO GARCIA TATIM OAB - MT0008187A (ADVOGADO)

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 8010133-13.2013.8.11.0006 Vistos etc., A obrigação foi 

satisfeita conforme se infere de manifestação e comprovante de 

transferência bancária (ids. 7977274 e 7977290). Com efeito, disciplina o 

art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. Ante o exposto, declaro extinta a 

presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 
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925, ambos do Código de Processo Civil, devendo ser, imediatamente, 

dada baixa na restrição veicular existente (id. 6805531). Arquivem-se. P. I. 

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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-29.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES LOURDES MUNIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010054-29.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 3.022,80; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

CIVIL, OBRIGAÇÕES, DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO, 

LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO, OBRIGAÇÃO DE FAZER / 

NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

EURIPEDES LOURDES MUNIZ Parte Ré: REQUERIDO: SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICIPIO DE CACERES PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Trata-se de Ação Cominatória para cumprimento de obrigação de 

fazer c/c pedido de tutela antecipada aforada pela autora em face do 

Estado de Mato Grosso e Município de Cáceres, visando assegurar-lhe o 

fornecimento de suplementação de alimentos, conforme prescrição 

médica. É a suma do essencial. Compulsando detidamente os autos, 

verifica-se que a parte reclamante deixou de promover o andamento do 

feito conforme despacho do ID 7964499, pela qual foi intimada a filha da 

autora para apresentar a certidão de óbito, e os requeridos não se 

manifestaram quanto a devolução do valor penhorado no ID 5574738. E 

também verifica-se, desde então, o feito encontra-se paralisado em 

cartório, há mais de 30 (trinta) dias, sem providência da parte interessada. 

Com efeito, prescreve o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, 

prescreve que: “Art. 485. Extingue-se o processo, sem resolução de 

mérito: (...) III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe 

competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...) IX- 

em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por 

disposição legal;” Assim, face ao abandono processual demonstrado pela 

filha da reclamante, tendo em vista que foi oportunizado a parte autora 

manifestar seu interesse no feito, conforme r. despacho ID7964499, 

contudo, permaneceu inerte até a presente data, a extinção é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 485, III e IX, do NCPC, 

OPINO pela EXTINÇÃO da presente ação, sem resolução de mérito, ante o 

abandono processual demonstrado pela filha da reclamante após a 

intimação. Defiro a devolução do valor penhorado no ID 5574738 para os 

requeridos, nos moldes especificados no ID 7964499. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Cáceres para homologação de acordo com 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. CÁCERES, 20 de abril de 2018. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005836-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ REGINA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005836-43.2017.8.11.0006; 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: 

BEATRIZ REGINA FERREIRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. Em análise aos autos, depreende-se, que a 

parte Reclamante deixou de comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada e não apresentou 

justificativa alguma para a ausência. Destaca-se que em âmbito de 

Juizados Especiais, é imprescindível a participação das partes em todas 

às audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei nº 

9.099/95, in verbis: “Art.51. Extingue-se o processo além dos casos 

previsto em Lei. I – quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...)” Em razão do não comparecimento da parte 

Autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Diante da contumácia da parte Reclamante, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 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, da Lei 9.099/95), 

CONDENO a parte Reclamante, 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. Nos termos do Artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para o MM. Juíz de Direito do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Cáceres/MT, para às providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. 

Cáceres/MT, em 20 de abril de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Cáceres, 20 de 

abril de 2018. Juíz (a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002940-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WEBERSON SIQUEIRA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1002940-27.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

autora, embora devidamente intimada 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, 

em correição. 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 
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os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010133-13.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLEI CORREIA MEDEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIAN TRANSPORTES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO GARCIA TATIM OAB - MT0008187A (ADVOGADO)

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 8010133-13.2013.8.11.0006 Vistos etc., A obrigação foi 

satisfeita conforme se infere de manifestação e comprovante de 

transferência bancária (ids. 7977274 e 7977290). Com efeito, disciplina o 

art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. Ante o exposto, declaro extinta a 

presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil, devendo ser, imediatamente, 

dada baixa na restrição veicular existente (id. 6805531). Arquivem-se. P. I. 

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.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010633-45.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE COLETA VELOZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 8010633-45.2014.8.11.0006 Vistos etc., A obrigação foi 

totalmente satisfeita conforme se infere de manifestação e juntada de 

documentos (ids. 11272155, 11272157 e 11272159). Com efeito, disciplina 

o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução 

ocorre quando há a satisfação da obrigação. Ante o exposto, declaro 

extinta a presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II 

c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Arquivem-se. P. I. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005451-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE HOSANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005451-95.2017.8.11.0006; 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: 

CRISTIANE HOSANA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº 

9099/95. As Sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9099/95 cc artigo 

1.046, §§2º e 4º do Novo Código de Processo Civíl cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. Em decorrência do cumprimento da obrigação, 

julgo extinto o cumprimento de sentença com fundamento no artigo 771, 

caput, cc artigo 924 inc II, do NCPC. Expeça-se alvará de levantamento. 

Nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95, remeto os autos para o MM. Juiz 

de Direito da Comarca de Cáceres/MT, para às providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cáceres/MT, em 20 de abril de 2018. 

Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc I – Homologo a 

decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da 

Lei n. 9.099 II – Int. Cáceres/MT, 20 de abril de 2018. Juíz (a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010509-33.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONACO E VARANIS SERVIOS GERAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO MANOEL DE CASTRO ALVES DA SILVA OAB - MS18869 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 8010509-33.2012.8.11.0006 Vistos etc., A obrigação foi 

devidamente satisfeita, com a consequente expedição de alvará (ID 

10200994). Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil 

que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. 

Ante o exposto, declaro extinta a presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Arquivem-se. P. I. 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.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010132-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 8010132-23.2016.8.11.0006 Vistos etc., A obrigação foi 

devidamente satisfeita, com a consequente expedição de alvará (ID 

10492133). Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil 

que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. 

Ante o exposto, declaro extinta a presente, com fundamento no art. 924, II 

c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Arquivem-se. P. I. 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.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011843-39.2011.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

MEL - ENSINO CULTURAL FUNDAMENTAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILZA APARECIDA LUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 8011843-39.2011.8.11.0006 Vistos etc., A obrigação foi 

devidamente satisfeita, com a consequente expedição de alvará (ID 

10347749). Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil 

que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. 

Ante o exposto, declaro extinta a presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Arquivem-se. P. I. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-08.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL BARBOZA BERNARDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 8010036-08.2016.8.11.0006 Vistos etc., A obrigação foi 

devidamente satisfeita, com a consequente expedição de alvará (ID 

10347488). Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil 

que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. 

Ante o exposto, declaro extinta a presente, com fundamento no art. 924, II 

c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Arquivem-se. P. I. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004741-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PALMIRA DELUQUE LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (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):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004741-75.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 20.336,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ASSINATURA BÁSICA MENSAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: PALMIRA DELUQUE LEITE Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cuida-se EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO apresentados por TELEFONICA BRASIL S.A, em que a 

parte Embargante alega omissão no projeto de Sentença exarado e 

Homologado por este Juízo, posto que o projeto teria deixado de 

fundamentar a existência de dano moral. Conheço o presente recurso, eis 

que tempestivo. Infere-se que a parte embargante, por discordar com a 

fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 

aclamatórios, reverter o entendimento do juízo prolator, posto que a 

Motivação do projeto prolatado a direta manifestação sobre a condenação 

do dano moral com sua fundamentação. Tal motivação na sentença 

ocorreu, tendo em vista que falha na prestação de serviço é hipótese que 

configura ato injusto suscetível de reparação por Dano Moral in re ipsa, ou 

seja prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que por isso 

não necessita de demonstração especifica. No presente processo é 

clarividente a conduta abusiva da embargante pela cobrança de valores 

superiores ao plano contratado, sendo assim a Embargada comprovou o 

Dano Moral, pois a conduta abusiva da Embargante lhe causou abalo 

psicológico, de forma a influenciar negativamente a sua esfera intima, além 

da normalidade. Justificando assim a fundamentação jurídica da sentença 

pela aplicação do art. 927 do CC “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.” E a que se referem ao termo inicial dos juros 

moratórios aplicados assim desde a citação, por existir relação jurídica 

entra as partes, então se aplica o art. 405 do CC “Art. 405. Contam-se os 

juros de mora desde a citação inicial.” Conforme excelente explanação na 

sentença retro. Compulsando os autos, verifico que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pela 

Embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

Não há o que aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio 

impugnativo ora manejado. Não é dado às partes buscarem rediscutir o 

que já foi decidido na sentença, o que não se compadece com o recurso 

ora manejado, pois o Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, 

fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que 

lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, 

está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro 

dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das 

eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis. A jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa 

de pedir e do pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais 

apropriada ao caso concreto. Dessa forma, o Julgador não está obrigado 

a examinar todos os fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, 

tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos 

jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que 

estabelece o art. 371 do CPC/2015. Ou seja, o princípio do livre 

convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir 

todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão 

seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito. Confira-se a 

seguinte ementa: Ementa PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES ENSEJADORAS DO 

RECURSO. 1. A acolhida dos embargos declaratórios só tem cabimento 

nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade, ou, por construção 

pretoriana integrativa, erro material. 2. Estando evidenciada a tese jurídica 

em que se sustenta a decisão proferida nesta Instância, não é necessário 

declarar os dispositivos legais em que se fundamenta. 3. Desnecessária a 

menção a todas as teses invocadas pelas partes e que não foram 

consideradas significativas para o desate da lide. 4. Opostos os embargos 

de declaração, se o Tribunal recusar-se a suprir omissão por entendê-la 

inexistente, está preenchido o requisito do prequestionamento sobre a 

matéria dos embargos. (TRF-4, AC 56365120124049999 PR 

0005636-51.2012.404.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, 

Julgamento: 22/05/2-13, Órgão Julgador: SEXTA TURMA, Publicação: D.E. 

04/06/2013) Ementa EMBARGOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. OBJETIVO DE 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. REJEIÇÃO. Não está o órgão julgador 

vinculado aos argumentos da parte recorrente, tampouco deve discorrer 

sobre todos os dispositivos legais invocados. A avaliação da prova é feita 

segundo a livre convicção do magistrado, que deve expor claramente os 

fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram o "decisum". Os 

embargos declaratórios também não se prestam para a rediscussão da 

matéria ou para prequestionamento de dispositivos. EMBARGOS 
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REJEITADOS. (Embargos de Declaração Nº 70017468810, Terceiro Grupo 

de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgado em 02/03/2007) Friso, uma vez mais, que a sentença não 

padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as 

hipóteses de cabimento dos aclamatórios. Cito: Ementa PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - 

GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE 

INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - 

GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO 

CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão 

embargado não padece de vícios de omissão, contradição ou 

obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, 

estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2. 

Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que 

se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento 

processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, 

contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela 

decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 

535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 

1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013) DISPOSITIVO POSTO 

ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, OPINO POR CONHECER DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, 

mantendo-se incólume a referida sentença e os seus demais termos pelos 

seus próprios fundamentos. E Imperativo OPINAR para DECLARAR que os 

presentes embargos são manifestamente protelatórios, porquanto, como 

dito acima, não objetivam aclarar ou a integrar o julgado, tendo em vista 

que o meio impugnativo ora manejado busca, tão só, modificar o 

entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, 

o que não se compadece com o recurso manejado. Daí porque, com fulcro 

no art. 1026, § 2º, do NCPC, condeno a Embargante a pagar a Embargada 

multa no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de abril de 

2018. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8014572-72.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DE ARRUDA E SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8014572-72.2010.8.11.0006; Valor causa: R$ 9.757,75; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[BANCÁRIOS]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: VICENTE DE ARRUDA E SILVA Parte 

Ré: EXECUTADO: BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. Dispensado 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.99/95. Decide-se. Considerando o 

cumprimento integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a 

execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do 

CPC. Proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores depositados, devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte executada. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos. P.R.I.C. CÁCERES, 25 de abril de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002851-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA HURTADO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (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):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002851-04.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 131,56; 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: EDNA MARIA HURTADO 

LEITE Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.99/95. Decide-se. 

Considerando o cumprimento integral da obrigação, julga-se, por sentença, 

extinta a execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do CPC. Proceda-se a secretaria da vara com a expedição de 

alvará para levantamento integral dos valores depositados, devendo 

serem transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I.C. CÁCERES, 25 de 

abril de 2018.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011356-30.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MATHEUS GOMES FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Achiles Tiago Toschi OAB - MT16237/O-O (ADVOGADO)

MATHEUS GUILHERME POUSO GOMES OAB - MT0011578A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011356-30.2015.8.11.0006; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: JOSE MATHEUS GOMES FILHO Parte Ré: 

EXECUTADO: GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos pela GOL TRANSPORTES AEREOS 

S.A em face de JOSE MATHEUS GOMES FILHO. O Embargante depositou 

espontaneamente o valor de R$8.579,91(oito mil e quinhentos e setenta e 

nove reais e noventa e um centavos), por entender este o valor referente 

ao cumprimento de sentença. Ocorre que o Embargado propôs 

cumprimento de sentença do saldo remanescente no valor de R$ 1.416,01 

(hum mil e quatrocentos e dezesseis reais e um centavo). O embargante, 

ao ser intimado para manifestar não apresentou os Embargos e ocorreu a 

penhora do valor remanescente conforme o ID 10475625 e após a 

penhora que o embargante apresentou os embargos aqui em análise 

manifestando que o excesso de execução configura pelo fato do 

Embargado ter calculado o valor total da condenação proferida na r. 

sentença no valor de R$ 8.000,00(oito mil reais ) de forma equivocada,no 

entanto não esta equivocado uma vez que o acórdão proferido pela Turma 

Recursal reformou a sentença majorando o valor de R$6.000,00(seis mil 

reais) para R$ 8.000,00(oito mil reais), como pode ser visto no ID 2975932. 

Em análise ao cálculo apresentado pelo Embargado na execução de 

sentença do saldo remanescente, observo que foi calculado o valor 

integral que consta no acordão, portanto, esta em conformidade com os 

termos do acórdão. Assim, o valor penhorado no ID 10475625 pertence ao 

embargado. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os 

embargos interpostos pela GOL TRANSPORTES AEREOS S.A, e declaro 
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extinta a presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II 

c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Defiro o levantamento 

dos valores depositados nos autos, nos moldes especificados na petição 

constante no ID 10728442. Após tomadas as providências cabíveis, 

voltem os autos conclusos para extinção da execução. Às providências. 

Após, arquivem-se os autos. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração 

do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de abril de 

2018. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233379 Nr: 3344-61.2018.811.0006

 AÇÃO: Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOMEIRE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIOMEIRE DA COSTA, Filiação: Maria 

Helena da Costa, data de nascimento: 06/06/1990, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais oferece DENÚNICA em desfavor de DIOMEIRE 

DA COSTA , acima qualificada, pela conduta típica prevista no artigo 129, 

caput, do Código Penal. .

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, Jociano Gonçalves da 

Silva, digitei.

Cáceres, 24 de abril de 2018

Antônio Marcos NolascoGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 231941 Nr: 2366-84.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA RODRIGUES MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CASTRO DA SILVA - 

OAB:18158

 Vistos etc,

Diante do oficio de fl. 25, determino a devolução da presente Carta 

Precatória ao Juízo Deprecante com as nossas melhores homenagens e 

com as formalidades de estilo.

 Proceda-se com o cancelamento da audiência designada (fl. 17)

Cumpra-se, procedendo-se as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 84399 Nr: 10830-49.2008.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO JOSE RIBEIRO, LUIZ BORGES DE 

BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 102313 Nr: 7410-65.2010.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO SILVA AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 142855 Nr: 700-58.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER DELUQUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 233497 Nr: 3422-55.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFER GONÇALVES DA SILVA, RAFAEL 

ARUÃ POMPEU AMORIM SOUZA, WENDER NASCIMENTO CARBONERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304/mt

 Vistos etc; Cumpra-se conforme deprecado. Designo audiência de 
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Interrogatório para o dia 09/05/2018 às 13h00min. Comunique-se o Juízo 

Deprecante acerca da data e horário designados para a realização da 

referida audiência. Requisite-se. Ciência ao M.P. Expeça-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216101 Nr: 3848-04.2017.811.0006

 AÇÃO: Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE PORTO ESPERIDIÃO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO JOSÉ PEREIRA, SEBASTIÃO 

MORTAES, ANTONIO JOSIEL DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA, UELTON 

DIONE DOMINGOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SUELI LOURENÇO 

ARANTES DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

3848-04.2017.811.0006, Protocolo 216101, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216099 Nr: 3847-19.2017.811.0006

 AÇÃO: Medidas Invest igatór ias  Sobre  Organ izações 

Criminosas->Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SUELI LOURENÇO 

ARANTES DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

3847-19.2017.811.0006, Protocolo 216099, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 233497 Nr: 3422-55.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFER GONÇALVES DA SILVA, RAFAEL 

ARUÃ POMPEU AMORIM SOUZA, WENDER NASCIMENTO CARBONERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304/mt

 Vistos etc;

 Cumpra-se conforme deprecado.

Designo audiência de Interrogatório para o dia 09/05/2018 às 13h00min.

Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário designados 

para a realização da referida audiência.

Requisite-se.

Ciência ao M.P.

Expeça-se o necessário.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 160255 Nr: 8043-71.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos, etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio de 

seu Ilustre Representante Legal, no uso de suas atribuições legais, 

ofereceu denúncia contra FLAVIO RIBEIRO dando-o como incurso na 

sanção do art. 147, caput, c/c art. 61, II, “f” ambos do Código Penal, nas 

disposições da Lei n. 11.340/06.

Os autos vieram conclusos para realização de audiência de instrução e 

julgamento, todavia, carreando detidamente os autos verifico a incidência 

da prescrição traçada entre a data do recebimento da denúncia até a data 

hodierna.

O crime de ameaça prevê pena de detenção de 01 a 06 meses ou multa, e 

conforme o disposto no art. 109, VI, do Código Penal, prescreve em 03 

anos, lapso temporal que já foi alcançado.

Desse modo, transcorreu-se tempo superior a três anos entre a data do 

recebimento da denúncia até os dias atuais, suficientes à ocorrência da 

pretensão punitiva, cujo reconhecimento se impõe.

Pelo exposto e com fulcro nos artigos 107, IV, c/c art. 109, inciso VI, 

ambos do Código Penal, declaro por EXTINTA A PUNIBILIDADE DE FLAVIO 

RIBEIRO, face a ocorrência da prescrição em abstrato da pena, regulada 

pelo máximo da pena cominado ao delito em que foi denunciado.

 Com o trânsito em julgado, e feitas as anotações, baixas e comunicações 

de praxe, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 232595 Nr: 2797-21.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODÍLIO GRACIANO DE PAIVA, MARIANO 

ALVES DOS SANTOS, RENILCE DA SILVA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 2797-21.2018.811.0006 – Id. 232595

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): ODÍLIO GRACIANO DE PAIVA

MARIANO ALVES DOS SANTOS

RENILCE DA SILVA NEVES

INTIMANDO: Denunciado: Odílio Graciano de Paiva, vulgo "Juninho", 

Filiação: Janey Graciano de Paiva, data de nascimento: 24/01/1980, 

brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO ODÍLIO GRACIANO 

DE PAIVA, acima qualificado, para tomar conhecimento da r. denúncia, que 

segue abaixo parcialmente transcrita, e INTIMAÇÃO para, no prazo de 10 

(dez) dias, responder à acusação por escrito, por intermédio de 

advogado, conforme preceituam os artigos 396 e 396-A, do CPP.

RESUMO DA DENÚNCIA: "O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por mio de sua Promotora de Justiça signatária, no uso de suas 

atribuições constitucionais e legais, com base nos Autos de Inquérito 

Policial (...), vem, perante Vossa Excelência oferecer DENÚNCIA CONTRA: 

ODÍLIO GRACIANO DE PAIVA, casado, nascido em 24/01/1980, filho de 

Janey Graciano de Paiva, (...); MARIANO ALVES DOS SANTOS (...); 

RENILCE DA SILVA NEVES (...); pela prática dos fatos a seguir narrados: 

FATO 01- (ARTIGO 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, c/c artigo 61, 

alínea "f", por um número indeterminado de vezes, , na forma do artigo 71, 

todos do Código Penal). Consta dos incluso autos de inquérito policial que 

por um número indeterminado de vezes, em continuidade delitiva, entre os 

anos de 2009 e 2017, no município de Cáceres, o denunciado ODILIO 

GRACIANO DE PAIVA, contando com a omissão penalmente relevante da 

denunciada RENILCE DA SILVA NEVES, praticou atos libidinosos (...), e 

conjunção carnal com sua enteada, a menor P. T. da S. G (dos 06 aos 12 

anos de idade), conforme declarações e Boletim de Ocorrência e exame 

preliminar (...). FATO 02- FATO 01- (ARTIGO 217-A, caput, c/c artigo 226, 

inciso II, c/c artigo 61, alínea "f", por um número indeterminado de vezes, 

na forma do artigo 71, todos do Código Penal) Consta dos inclusos autos 

de inquérito policial (...), em continuidade delitiva, entre os antos de 2012 a 

2017, no município de Cáceres, o denuciado ODILIO GRACIANO DE PAIVA, 

contando com a omissão penalmente relevante da denunciada RENILCE 

DA SILVA NEVES, praticou atos libidinosos (...), e conjunção carnal com 

sua enteada, a menor F. T. da S. G. (dos 05 aos 10 anos de idade), (...). 

FATO 03- (...) o denunciado ODILIO GRACIANO DE PAIVA, contando com 

a omissão penalmente relevante da denunciada RENILCE DA SILVA 

NEVES, praticou atos libidinosos com sua filha, a menor E. da S. G. de P. 

(dos 05 aos 06 anos), (...). Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO 

denuncia: a) ODILIO GRACIANO DE PAIVA, como incurso no artigo 217-A, 
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caput, c/c artigo 226, II, c/c artigo 61, alínea "f", por um número 

indeterminado de vezes, na forma do artigo 71, parágrafo único, e na 

forma do artigo 69 (por três vezes, contra vítima distintas), todos do 

Código Penal (...)"

 DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Defiro a cota ministerial de fl. 67. 

Cite-se e intime-se o acusado Odílio Graciano de Paiva, através da via 

editalícia, observando o prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 

361 do CPP. Caso o denunciado Odílio Graciano de Paiva não compareça 

aos autos ou constitua defensor, certifique-se o transcurso do prazo e 

abra-se nova vista ao Ministério Público, para manifestação. Por fim, 

venham-me conclusos para ulterior deliberação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.”

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

20 de abril de 2018. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 170803 Nr: 6900-13.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOMICIO LIMA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 PROCESSO N.º 6900-13.2014.811.0006 - Cód. 170803

DATA: 24.4.18 HORÁRIO; Inicio: 14h20min. Término: 14h25min.

LOCAL: Sala de Audiências da 3° Vara Criminal de Cáceres.

JUIZ DE DIREITO: JOSÉ EDUARDO MARIANO.

PROMOTORA DE JUSTIÇA: ENAILE LAURA NUNES DA SILVA

Denunciado: Adomicio Lima França

TERMO DE DELIBERAÇÃO

Aberta a audiência compareceu o Representante do Ministério Público, e o 

denunciado desacompanhado de advogado. O patrono do denunciado 

manifestou-se às fls. Pleiteando pela redesignação da presente audiência, 

visto que encontra acompanhado seu genitor ao médico em Brasília/DF. 

PELO MM. JUIZ FOI PROFERIDO O SEGUINTE DESPACHO: Acolho a 

manifestação da defesa, redesigno o ato para 12/06/2018 às 15h10min. 

Determino a condução coercitiva das testemunhas Adevilson Ferreira de 

Souza e Silmara Lisboa da Silva. Intime-se o patrono do réu para que no 

prazo de 10 (dez) dias junte aos autos comprovente de viagem em seu 

nome. Intime-se e cumpra-se. Saem os presentes intimados. Nada mais 

Encerro o presente. Eu______(Gleisuele Barbosa Silverio) Assistente de 

Gabinete II, o digitei e subscrevi.

JOSÉ EDUARDO MARIANO ENAILE LAURA NUNES DA SILVA

Juiz de Direito Promotora de Justiça

 Adomicio Lima França

Denunciado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 152267 Nr: 11230-24.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ DA SILVA LISBOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583

 Vistos.

Trata-se o presente de autos de execução penal movida em desfavor de 

Juarez da Silva Lisboa, o qual encontra-se regredido cautelarmente.

A defesa do reeducando peticionou nos autos postulando pela revogação 

de sua prisão (fls. 321).

Vieram os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

DECIDO.

De análise do feito, verifico que o reeducando teve sua pena regredida de 

forma cautelar por este Juízo em razão da regressão cautelar ocorrida em 

07/03/2017 (fls. 328), pela suposta prática de novo delito.

Entretanto, verifico do sistema Apolo que o reeducando foi absolvido junto 

aos autos de Cód. 172409, razão pela qual entendo que o mesmo não 

cometeu falta grave, devendo ser revogada a decisão de fls. 328.

ASSIM SENDO, revogo a decisão de fls. 325, determinando que o 

reeducando Juarez da Silva Lisboa seja colocado imediatamente em 

liberdade, se por outro motivo não estiver preso, CONDICIONADA A 

LIBERDADE DO MESMO A INDICAÇÃO DO ATUAL ENDEREÇO.

Sem prejuízo da diligência supra, oficie-se à 2ª Vara Criminal informações 

quanto a data da prisão e de soltura do reeducando junto aos autos de 

Cód. 172409, para fins de detração penal.

Advirto ao sr. Gestor que consta nos autos informação e que o 

reeducando encontra-se recolhido preso desde 19/05/2017 (fls. 354), a 

qual fora juntada ao feito em 01/06/2017, sendo que nenhuma tarja foi 

inserida nos autos identificando-o como processo relacionado a réu 

preso, devendo os gestores que tenham atuado junto a esta secretaria 

tomarem ciência junto a presente decisão, para fins de advertência, bem 

como indicação de que aos mesmos cabe maior atenção aos processos e 

documentos juntados aos autos.

Cumpra-se.

Demais diligências necessárias.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000134-22.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO)

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO)

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO)

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO)

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO)

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGELA SIMONINI (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000134-22.2017.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 3.868,65; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CHEQUE]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: C.VALE - COOPERATIVA 

AGROINDUSTRIAL Parte Ré: RÉU: SOLANGELA SIMONINI Vistos etc. 

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito 

(art. 798, inciso I, alínea ‘b’, NCPC). Aportando os cálculos, venham-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 25 de abril de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000127-93.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA COSTA SILVA MARQUES (EXECUTADO)

GABRIEL HENRIQUE SABINO MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000127-93.2018.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 80.000,00; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[IMISSÃO, IMISSÃO NA POSSE]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR DE 

SOUZA Parte Ré: EXECUTADO: GABRIEL HENRIQUE SABINO MARQUES, 
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SANDRA COSTA SILVA MARQUES Vistos etc. Recebo a inicial e seus 

respectivos documentos. O pedido para deferimento da Justiça Gratuita, 

merece acolhimento. Sabe-se que o Novo Código de Processo Civil admite 

a carência momentânea de recursos, prevendo a possibilidade de o 

benefício ser concedido por ato específico, ou mesmo a redução e 

parcelamento das custas. Veja-se: "Art.98 (...) § 5º A gratuidade poderá 

ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou 

consistir na redução percentual de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. A prova 

produzida pelo documento (fls.18) demonstra que a parte autora não 

possui rendimentos suficientes para o desembolso das despesas do 

processo, porque há risco de comprometimento do seu sustento e de sua 

família. Assim, diante da declaração de hipossuficiência firmada pela parte 

autora, não havendo nos autos, pelo menos até agora, prova no sentido 

de que ela pode arcar com as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser 

deferido o pedido, ressalvada, entretanto, a possibilidade de futura 

impugnação e revogação, caso sobrevenha comprovação de sua 

capacidade financeira, consoante dispõe o art. 100 do CPC/2015. Ante o 

exposto, DEFIRO a justiça gratuita à parte autora, nos termos do art. 98, do 

CPC/2015.  Apensem-se  os  au tos  ao  p rocesso  de 

n°.1000347-91.2018.8.11.0005. Aguarde-se a realização de audiência nos 

autos de n. 1000347-91.2018.8.11.0005, tendo em vista que a realização 

de audiência de conciliação e mediação irá se tratar do mesmo assunto. 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 25 de abril de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001441-11.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J ERASMO DA COSTA & J GUSMAO DA SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001441-11.2017.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 8.389,13; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[DUPLICATA, VALOR DA EXECUÇÃO / CÁLCULO / 

ATUALIZAÇÃO, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS 

LTDA Parte Ré: EXECUTADO: J ERASMO DA COSTA & J GUSMAO DA 

SILVA LTDA - ME Vistos etc. Intime-se a parte exequente para apresentar 

planilha atualizada do débito (art. 798, inciso I, alínea ‘b’, NCPC). Aportando 

os cálculos, venham-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 25 de abril de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000910-22.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS CAETANO DESBESSEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000910-22.2017.8.11.0005 EXEQUENTE: PARECIS MAQUINAS 

AGRICOLAS LTDA EXECUTADO: LUCAS CAETANO DESBESSEL Vistos 

etc. DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, que 

caso positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo 

o(s) executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, 

querendo, no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às Providências. Diamantino, 23 de abril de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000568-11.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000568-11.2017.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 23.243,56; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE Parte Ré: 

EXECUTADO: MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA Vistos etc. 

DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

Providências. Diamantino, 23 de abril de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41283 Nr: 2026-61.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valentina Ponce Devulsky Manrique

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loreno Luiz Cocco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:3823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para que 

indique(m) bens penhoráveis da(s) parte(s) executada(s), no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37361 Nr: 2216-58.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ezidio Borim Capeleto., Jodemar Capeleto, 

Roberto Aparecido Capeleto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MS13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeleto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 112243 Nr: 3828-50.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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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): Renata Silvestre de Oliveira, Renata Silvestre 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

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

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83676 Nr: 2705-90.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kely Cristina Zoromara

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

OAB:OAB/MT 16308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, 

que caso positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora. 

Realizado o bloqueio do numerário e dos veículos, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) 

para no prazo de 05 (cinco) dias, que indique(m) bens penhoráveis da(s) 

parte(s) executada(s).Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 

04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 

do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 35112 Nr: 3347-05.2007.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 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: Leonardo Leandro Ruwer - 

OAB:, Maria Lucia Ferreira Teixeira - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeleto - OAB:7288-A, 

Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para que 

indique(m) bens penhoráveis da(s) parte(s) executada(s), no prazo de 15 

(quinze) dias.

Sem prejuízo do exposto, DEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte 

devedora no SERASA, nos termos do § 3º, art. o art. 782 do CPC/2015.

Expeça-se a Certidão Judicial Comprobatória da Dívida, cujas expensas 

serão a cargo do requerente, visto que o TJMT não tem convênio com o 

Serajud.

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

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33237 Nr: 1507-57.2007.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liquigás Distribuidora S.A, Maria Lucia Ferreira Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Telles Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Leandro Ruwer - 

OAB:, Maria Lucia Ferreira Teixeira - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Sem prejuízo do exposto, DEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte 

devedora no SERASA, nos termos do § 3º, art. o art. 782 do CPC/2015.

Expeça-se a Certidão Judicial Comprobatória da Dívida, cujas expensas 

serão a cargo do requerente, visto que o TJMT não tem convênio com o 

Serajud.

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

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98782 Nr: 974-20.2015.811.0005

 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): José Maria dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809, 

Andre Assis Rosa - OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para que 

indique(m) bens penhoráveis da(s) parte(s) executada(s), no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89289 Nr: 1625-23.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massey Ferguson Administradora de Consorcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noedir José Karan Marcondes, Alcineu José 

Marcondes, Valmir Armando Marcondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Saad - OAB:24956/SP, 

Milton Saad - OAB:16.311/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para que 

indique(m) bens penhoráveis da(s) parte(s) executada(s), no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 45189 Nr: 1847-93.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elaine Rueda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 
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OAB:8794-A, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em petitório de fls. 109/110, a parte exequente requer seja quebrado o 

sigilo fiscal da parte devedora com a finalidade de localização de bens 

para garantir a execução.

Da análise dos autos verifico que a parte demandada ainda não foi citada.

Ora, somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o 

sigilo fiscal e buscar, pelas declarações de renda, junto à Receita Federal, 

bens do devedor para garantir a execução.

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFOJUD. 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. A utilização do sistema INFOJUD deve ser permitida apenas 

excepcionalmente, quando esgotadas as diligências extrajudiciais para 

localização do réu, o que não restou demonstrado nos autos. 2. 

Consoante jurisprudência, o fato do entendimento adotado ter sido 

contrário ao interesse da recorrente não autoriza a reforma da decisão. 3. 

No agravo interno, a Recorrente não traz novos nem fundados 

argumentos destinados a infirmar as razões de decidir esposadas na 

decisão monocrática. 4. Agravo interno desprovido.” (TRF – AI nº 

0001942-50.2015.4.02.0000 (2015.00.00.001942-8), 3ª Vara Federal Cível 

(00018334120104025002), 6ª TURMA ESPECIALIZADA, Desembargadora 

Federal SALETE MACCALÓZ, J: 14/01/2016).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 109/110.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85412 Nr: 788-02.2012.811.0005

 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: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Não-Padronizados PCG-Brasil Multicarteira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Dalsolio Paier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INDEFIRO o pedido de arresto via Bacenjud, uma vez que o presente feito 

trata-se de processo de conhecimento e não executivo.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44196 Nr: 861-42.2010.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC, 

Augusto Carlos Fernandes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paola Rosceli Santos Vasconcellos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, 

que caso positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora. 

Realizado o bloqueio do numerário e dos veículos, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Sem prejuízo do exposto, DEFIRO o pedido de inclusão 

do nome da parte devedora no SERASA, nos termos do § 3º, art. o art. 

782 do CPC/2015.Expeça-se a Certidão Judicial Comprobatória da Dívida, 

cujas expensas serão a cargo do requerente, visto que o TJMT não tem 

convênio com o Serajud.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88356 Nr: 659-60.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon da Silva Martins, Maria Neuza da Silva 

Martins

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizado o bloqueio do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) 

para no prazo de 05 (cinco) dias, que indique(m) bens penhoráveis da(s) 

parte(s) executada(s).Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 

04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 

do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88880 Nr: 1210-40.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAOVdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdS0, JdS, CCdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, 

que caso positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora. 

Realizado o bloqueio do numerário e dos veículos, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103238 Nr: 3079-67.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliton Luiz Lopes Barros ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival José Betinelli - 

OAB:OAB/PR 74.635, Elcio Luis Weckerlim Fernandes - 

OAB:17964/PR, Everton Diego Gissler - OAB:OAB/PR 74.627, Jarbas 

Castilhos Silva - OAB:OAB/PR 64.833, Paulo Victor Krutsch Soletti - 

OAB:OAB/PR 58.676, Rodrigo Herculano de Oliveira - OAB:333709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4623 Nr: 127-82.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indústria de Artefatos de Cimento JP Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Luiz Copetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 
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OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108552 Nr: 1843-46.2016.811.0005

 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 Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josue Gonçalves Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3569 Nr: 141-66.1996.811.0005

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Golin

 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:

 Vistos etc.

DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32840 Nr: 1025-12.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divisa Comercio de Lubrificantes Ltda, Vandair 

Moraes de Lima, Julio Moraes de Lima

 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:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, 

que caso positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora. 

Realizado o bloqueio do numerário e dos veículos, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 7076 Nr: 435-16.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edevirge Paulina de Almeida

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 13721 Nr: 1629-80.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SED - Sociedade Educacional de Diamantino, 

Lucinéia Santiago Amigo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonir Galera Mari - 

OAB:3.007-A, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Saionara 

Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Carlos Fernandes 

Alves - OAB:83161, Renata Oliveira de Paula - OAB:190.318

 Vistos etc.

DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 13369 Nr: 1312-82.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sociedade Educacional de Diamantino, Lucinéia 

Santiago Amigo

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Carlos Fernandes 

Alves - OAB:83161

 Vistos etc.

DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 31062 Nr: 1883-77.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Ribeiro Rangel

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

OAB:3056/MT, Rodrigo Sampaio Siqueira - OAB:9259/MT, Saionara 

Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizado o bloqueio do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 
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legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101939 Nr: 2435-27.2015.811.0005

 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 Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raquel Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 31050 Nr: 1874-18.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nereu Aquiles da Silva

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

OAB:3056/MT, Rodrigo Sampaio Siqueira - OAB:9259/MT, Saionara 

Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizado o bloqueio do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84833 Nr: 4027-48.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorlei Vitorassi, Alirio Vitorassi, Maria 

Bernadete Paganotto Vitorassi, Maria Bernadete Paganotto Vitorassi, 

Espólio de Quintino Vitorassi, Edesia Boaroli Vitorassi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27385 Nr: 1473-53.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, BB Administradora de Cartões de 

Crédito S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Gonzaga de Souza

 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: José Claudinei Espinola - 

OAB:13898

 Vistos etc.

DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41518 Nr: 2333-15.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selma Paulina da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Não havendo impugnação, DESIGNE-SE hasta pública, com as 

comunicações e baixas de praxe.

 Nomeio como leiloeiros judiciais a SRª CIRLEI FREITAS BALBINO DA 

SILVA, leiloeira oficial, inscrita na Jucemat sob nº 22, o SR. LUIZ BALBINO 

DA SILVA, leiloeiro rural, inscrito na Famato sob nº 066/2013 e SR. JOABE 

BALBINO DA SILVA, leiloeiro oficial, inscrito na Jucemat sob nº 29 e 

leiloeiro rural inscrito na Famato sob nº 067/2013.

Fixo a comissão dos leiloeiros no percentual de 5% (cinco por cento) do 

valor do bem arrematado. Em caso de adjudicação, remição ou acordo, 

fixo os honorários em 2,5% da avaliação, limitados a R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais).

Proceda-se nos termos do art. 879 e seguintes do CPC/2015.

Adotem-se a Srª Gestora e aos Leiloeiros as diligências necessárias que 

lhes incumbirem.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108547 Nr: 1842-61.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Pinhatti Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T L C Comércio de Peixes Ltda - ME, Valdeci 

Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9.277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joabe Teixeira de Oliveira. - 

OAB:5152-A/MT

 Vistos etc.

DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88974 Nr: 1317-84.2013.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPM Empreendimentos e Participações Ltda, nova razão 

social emp. Agro Amazônia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delírio Merisio, Maria Luciana Procópio Merísio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - OAB:3162
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101238 Nr: 2086-24.2015.811.0005

 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): Leandro Pereira da Silva, Jucimara da Silva 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para informar o endereço do executado Leandro 

Pereira da Silva, para possível citação.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 30248 Nr: 1302-62.2006.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosemir Santos Pinheiro, Naiara Dias Fiuza Silvestre, 

Erika Sanches Casati

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilary Industria e Comercio de Confecções 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizado o bloqueio do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) impugnação no prazo 

legal.Restando infrutífera a busca, DEFIRO a busca e bloqueio de bens 

junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, servirá o respectivo extrato 

de termo de penhora, devendo o(s) executado(s) ser(em) intimado(s) para 

que manifeste(m)-se, querendo, no prazo legal.Infrutífera a providência, 

intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para no prazo de 05 (cinco) dias, 

que indique(m) bens penhoráveis da(s) parte(s) executada(s).Nos termos 

do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão 

em gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante 

as instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 24946 Nr: 2743-49.2004.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: São Matheus Cuiabá Auto Posto Ltda, Donizete 

Lourenço Domingues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mutum Guinchos Prestação de Serviços Ltda, 

Luiz Henrique Griebeler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Antônio de Lima - 

OAB:7.303-A /MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizado o bloqueio do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 36850 Nr: 1635-43.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kenneth Zilz Leyendecker

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizado o bloqueio do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 7379 Nr: 713-17.1999.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Sidney Bettio, Vilce Bezerra de Souza Bettio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Sacotem Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clélia Pacheco Medeiros 

Fogolin - OAB:81.652/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudenir Pigão Michéias 

Alves - OAB:97.311-SP

 Vistos etc.

DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Sem prejuízo do exposto, DEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte 

devedora no SERASA, nos termos do § 3º, art. o art. 782 do CPC/2015.

Expeça-se a Certidão Judicial Comprobatória da Dívida, cujas expensas 

serão a cargo do requerente, visto que o TJMT não tem convênio com o 

Serajud.

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

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90104 Nr: 2437-65.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solange Leite de Lima Alves, S L de Lima ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elcio Luis Weckerlim 

Fernandes - OAB:17964/PR, Paulo Victor Krutsch Soletti - 

OAB:OAB/PR 58.676, Sérgio Henrique Gomes - OAB:35.245/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 Vistos etc.

DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 15 Nr: 153-22.1992.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERVALE - Cooperativa Agrícola Mista Vale do 

Piquiri Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Pessoa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 Vistos etc.

DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3894 Nr: 560-52.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis Morales Pestano, LUIZ CARLOS 

MENGARDA, Leomar Dionísio Pedrini

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Rosalino Breda - 

OAB:14.687/MT, Michel Antonio Breda - OAB:16.990, Michell 

Antonio Breda - OAB:16.990

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido e, via de consequência, DETERMINO o 

desbloqueio dos valores totais penhorados do saldo da conta corrente da 

devedora, destinada ao recebimento de seu salário. Intime-se o devedor 

para informar os dados bancários (CPF, número da conta, agência e 

banco) para possível expedição do alvará judicial. Aportando as 

informações acerca dos dados bancários, expeça-se Alvará Judicial em 

valor da devedora.Sem prejuízo do exposto, DEFIRO a busca e bloqueio de 

bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, servirá o respectivo 

extrato de termo de penhora, devendo o(s) executado(s) ser(em) 

intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no prazo legal.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40458 Nr: 1326-85.2009.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Peninsula Internacional Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana Silvério Cardoso, Ademir Martins 

Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Augusto Bana - 

OAB:43.045, João Eduardo Loureiro - OAB:23.863/PR, José Silvério 

Santa Maria - OAB:26.571, Leonardo César Bana - OAB:PR/43.043, 

Luis Perci Raysel Biscaia - OAB:24.029/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:7.133/MT, VINÍCIUS PEREIRA MÜLLER - OAB:18308/O

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Judicial ajuizada por PENINSULA 

INTERNACIONAL LTDA em face de JULIANA SILVÉRIO CARDOSO E 

ADEMIR MARTINS CARDOSO, todos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 269/270V, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e suspensão do feito.

A decisão de fl. 272 suspendeu o feito.

Em petitório de fls. 275, a parte autora informa que o acordo foi cumprido 

em sua integralidade.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas em postulado de fls. 269/270V e, 

por consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo 

Código de Processo Civil.

Proceda-se com a baixa de eventuais penhoras/restrições existentes nos 

autos, conforme requerido no acordo.

Custas e honorários conforme pactuados.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 111773 Nr: 3612-89.2016.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dow Agrosciences Sementes & Biotecnologia Brasil 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agripar Comércio e Representação de 

Defensivos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Luciano Manzano Junior - 

OAB:8.688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANI ORSO - OAB:16075, 

Gastão Batista Tambara - OAB:12.529-A, LUIS ARMANDO SILVA 

MAGGIONI - OAB:14.733-A, Rafael Soares Martinazzo - OAB:9.925-B

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 115/116.

Intime-se a parte executada via seu procurador para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar a localização do bem penhorado, com a advertência 

de, se não o fizer, considerar-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

sob pela de aplicação de multa.

Aportando as informações, dê cumprimento às determinações já 

constantes nos autos.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 20146 Nr: 2513-41.2003.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Antonio Teixeira Marcondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença, e determino as 

seguintes providências:

Intime-se a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do valor devido em relação aos honorários 

advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 523 do Novo Código de 

Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo, apresente impugnação 

(art. 525, NCPC);

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para caso requeira o procedimento da penhora ‘on line’ de valores 

na conta da(s) parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da 

condenação a multa e as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 6723 Nr: 304-41.1999.811.0005
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pirapora Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernani Pereira Garcia, Gilberto Pereira Garcia., 

Márcio José Fantinel Baldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Moema Viana Reginato Mendes - OAB:12023/MT, 

Ricardo Augusto Mendes Silva - OAB:6.593

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de fls. 257/258.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88183 Nr: 471-67.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Moura de Araujo Filho

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de fls. 115/115verso.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86535 Nr: 2146-02.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Marcos Roberto Manrique, Cleide Maria de 

Almeida Manrique

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sumarol Bombas Injetoras e Serviços Ltda, 

Roberto Kazy Som, Marilei Milhomem Kazy Som

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maycon Tadeu Lamim - 

OAB:16012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeleto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca da certidão de fls. 116.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32449 Nr: 815-58.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jodemar Capeleto, Roberto Aparecido Capeleto

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 168.

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

localização do bem penhorado, com a advertência de, se não o fizer, 

considerar-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, sob pela de 

aplicação de multa.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 110001 Nr: 2594-33.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimar Rodrigues Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELBERT FERNANDES FONSECA - 

OAB:74074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 75/75verso.

Com efeito, o artigo 139 do CPC/2015, mais precisamente em seu inciso IV, 

autoriza o magistrado a qualquer tempo tentar conciliar as partes, 

independente de requerimento.

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste 

Código, incumbindo-lhe: (...)

V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente 

com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;(...)”.

Em escorço ao dispositivo acima, Nelson Nery Jr. preleciona que:

 "A tentativa de conciliação pelo juiz é obrigatória. Pode e deve ocorrer a 

qualquer tempo durante o curso do processo, podendo ser exercida pelo 

juiz mais de uma vez e quantas forem necessárias." (in Código de 

Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª ed. rev., ampl. e 

atual., São Paulo: RT, 2010, p. 403)

 Nesse sentido:

 "É dever do juiz tentar promover a conciliação entre as partes sempre que 

se deparar com oportunidade para tanto, salvo se a causa versar sobre 

direitos que não admitam transação." (TJ/MG, AI 1.0024.08.006308-4/001, 

Rel. Des. Nicolau Masselli, DJe 29/02/2012).

"Nos termos do artigo 125, II e IV, do CPC o juiz conduzirá o processo 

buscando velar pela rápida solução do litígio e a conciliação entre as 

partes em qualquer momento." (TJ/MG, AI 1.0024.07.795606-8/002, Rel. 

Des. Generoso Filho, DJe 29/02/2012).

Ante o exposto, mantenho a audiência designada para o dia 09/05/2018, 

às 13:00 horas.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87857 Nr: 117-42.2013.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Quintino Vitorassi, Maria Bernadete 

Paganotto Vitorassi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:2772-A/MT

 Vistos etc.

Proceda-se conforme requerido em postulado de fls. 276.

Manifeste-se a parte exequente acerca do petitório de fls. 274/275.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 111118 Nr: 3224-89.2016.811.0005

 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: Via Fértil Produtos Agropecuários Limitada., Paulo Cesar 

Favaro Motta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laercio Martins Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Santana Nestorio - 

OAB:6100, Guilherme de Arruda Cruz - OAB:12642/MT, Luiz Orione 

Neto - OAB:3.606/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de busca de endereço via ‘Bacenjud’, bem como 

expeça-se Ofícios a empresa Energisa com o fim de obter o endereço ou 

informações sobre o endereços do devedor.

Aportando a busca, dê ciência à parte autora.

Sem prejuízo do exposto, proceda-se a Srª Gestora com as providências 

necessárias para ataulização dos procuradores do autor no Sistema 

Apolo e na capa dos autos, conforme requerido em petitório de fls. 50/51.

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37942 Nr: 2768-23.2008.811.0005

 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: Cláudio Bende Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrenco do Brasil S/A, Deutsche Bank S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:6602/MT, Domício dos Santos Neto - OAB:113590, Leopoldo 

Greco de G. Cardoso - OAB:230646-A, Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525, Osvaldo Perreira Cardoso Filho - OAB:5705-MT, Paulo 

Inácio Helene Lessa - OAB:6571, Waldemar Deccache - 

OAB:140500-A

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Rescisão de Atos Jurídicos 

ajuizada por CLÁUDIO BENDE RODRIGUES em desfavor da AGRENCO DO 

BRASIL S/A e DEUTSCHE BANK S/A, todos devidamente qualificados nos 

autos, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 1188, as partes Sr. Cláudio Bende Rodrigues e 

Deutsche Bank S/A informam que transigiram, pugnando pela 

homologação e extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes Sr. Cláudio Bende 

Rodrigues e Deutsche Bank S/A, cujas cláusulas e condições 

encontram-se estampadas em postulado de fls. 1189/1195 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo 

Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme pactuados.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Indefiro o pedido de fl. 1230, visto que o credor que deve fornecer as 

documentações para a baixa das hinpotecas, conforme consignado no 

acordo item 5.5.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108451 Nr: 1788-95.2016.811.0005

 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): Fabirlene Souza Batista - ME, Fabirlene Souza 

Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:OAB/MT 12560, Marcelo Alvaro Campos das Neves Ribeiro - 

OAB:15.445, Marcos Antonio A. Ribeiro - OAB:5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A

 Vistos etc.

DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Aportando a manifestação, dê vistas ao exequente.

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

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1447 Nr: 107-28.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERVALE - Cooperativa Agrícola Mista Vale do 

Piquiri Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Rezino, Nairo Rezino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:4708-A/MT

 Ante o exposto, nomeio como perito Sr Sr. RONALDO ROSA TAVEIRA, 

e n g e n h e i r o  c i v i l ,  f o n e :  ( 6 5 )  9 9 8 0 0 - 5 3 9 9 ,  e m a i l : 

ronaldo.taveira@hotmail.com, independentemente de compromisso (NCPC, 

art. 466), para avaliação dos imóveis penhorados.SERVINDO COMO 

PARÂMETRO A SACA DE SOJA PARA INDICAR O VALOR DA TERRA NUA 

DESTINADA PARA SUA PRODUÇÃO. TODAVIA, AS BENFEITORIAS 

ACESSÓRIAS DEVEM SER AVALIADAS COM BASE EM MOEDA 

CORRENTE (§ 1º do art. 184 da CF/88, por analogia). NO TOCANTE À 

RESERVA LEGAL, O VALOR AMBIENTAL AGREGADO (REsp 1114164/RS 

– Relatora: Min. Eliana Calmon – 19.10.2012).Intime-se o perito judicial 

cumprir o determinado no § 2º do art. 465, NCPC, no prazo de 05 (cinco) 

dias, intimando-se a parte exequente para depositá-los (NCPC, art. 95), no 

prazo de 10 (dez) dias, a fim de os autos possam prosseguir.Fixo o prazo 

de 15 (quinze) dias, para a entrega do laudo de avaliação, a partir data da 

realização da perícia.Aportando a avaliação, intimem-se os litigantes para 

manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, sucessivamente, 

iniciando-se pelo credor.Havendo impugnação, vistas ao exequente e 

após, voltem-me os autos conclusos.Sem prejuízo do exposto, o credor 

deverá apresentar a planilha atualizada do débito juntamente com o laudo 

de avaliação para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, o devedor 

manifeste-se acerca do valor do débito atualizado. Não havendo 

impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27683 Nr: 1643-25.2005.811.0005

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 
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Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:OAB/MT 7.900

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95571 Nr: 2827-98.2014.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmosita Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MS13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas 

Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca de 

NOVA MUTUM - MT, com a finalidade de CITAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84504 Nr: 3724-34.2011.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Invest.Direitos Creditórios Não-Padronizados 

PCG-Brasil Mlticarteira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simone da Silva Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas 

Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca de 

TAPURAH- MT, com a finalidade de CITAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84316 Nr: 3487-97.2011.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Invest.Direitos Creditórios Não-Padronizados 

PCG-Brasil Mlticarteira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Laurentino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA

Localidade: RUA FREI MANOEL Nº 591, BAIRRO DA PONTE, DIAMANTINO - 

MT

Finalidade da Diligência:CITAÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108079 Nr: 1641-69.2016.811.0005

 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 Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Antonio Vignando

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:MS 11.640, Marco André Honda Flores - OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizado o bloqueio do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) 

para no prazo de 05 (cinco) dias, que indique(m) bens penhoráveis da(s) 

parte(s) executada(s).Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 

04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 

do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12164 Nr: 88-12.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arão Marinho Ferreira.

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A, Julio César Espirito Santo - OAB:OAB/MT 15.934-E

 Vistos etc.

Do postulado de fls. 330, dê cumprimento a decisão de fls. 326.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3590 Nr: 271-85.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diogo Martins Gonçalves, Waldir Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Sérvio Túlio Barcelos - 

OAB:44.698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILDO CAPELETO - OAB:7288, 

Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - 

OAB:MT 4624

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, 

que caso positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora. 

Realizado o bloqueio do numerário e dos veículos, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) 

para no prazo de 05 (cinco) dias, que indique(m) bens penhoráveis da(s) 

parte(s) executada(s).Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 

04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 

do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38914 Nr: 3730-46.2008.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDdEeC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBnA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizado o bloqueio do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) impugnação no prazo 

legal.Restando infrutífera a busca, DEFIRO a busca e bloqueio de bens 

junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, servirá o respectivo extrato 

de termo de penhora, devendo o(s) executado(s) ser(em) intimado(s) para 
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que manifeste(m)-se, querendo, no prazo legal.Nos termos do § 1º, do 

art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Sem prejuízo do 

exposto, DEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte devedora no 

SERASA, nos termos do § 3º, art. o art. 782 do CPC/2015.Expeça-se a 

Certidão Judicial Comprobatória da Dívida, cujas expensas serão a cargo 

do requerente, visto que o TJMT não tem convênio com o 

Serajud.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29417 Nr: 698-04.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos da Rocha, Walter Trabachin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Do postulado de fls. 169, dê cumprimento a decisão de fls. 165.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38895 Nr: 3715-77.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raquel Cristine Deuner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esdras Sirio Vila Real - 

OAB:8364, Ramon de Oliveira Martins - OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, 

que caso positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora. 

Realizado o bloqueio do numerário e dos veículos, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) 

para no prazo de 05 (cinco) dias, que indique(m) bens penhoráveis da(s) 

parte(s) executada(s).Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 

04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 

do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32729 Nr: 1035-56.2007.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Barnes - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizado o bloqueio do numerário, intime-se a parte devedora 

para que, querendo, ofereça impugnação no prazo legal.Nos termos do § 

1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 31827 Nr: 307-15.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Desbessel, Irio Desbessel, Solano 

Quintino Desbessel, Idinete Gomes de Campos Desbessel, Hertha Ilsa 

Hubner Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:9975-A, 

Vinicius Duarte Barnes - OAB:56242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 Vistos etc.

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

localização do bem penhorado, com a advertência de, se não o fizer, 

considerar-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, sob pela de 

aplicação de multa.

Sem prejuízo do exposto, proceda-se com a expropriação do bem 

penhorado, conforme já determinado nos autos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necesário.

Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38441 Nr: 3276-66.2008.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chirlei Dias do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉLCIO ROCHA DA FONSECA 

- OAB:OAB/RS 85.579, MICHELE ANGELITA SCHUTZ - OAB:83996

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizado o bloqueio do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) impugnação no prazo 

legal.Restando infrutífera a busca, DEFIRO a busca e bloqueio de bens 

junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, servirá o respectivo extrato 

de termo de penhora, devendo o(s) executado(s) ser(em) intimado(s) para 

que manifeste(m)-se, querendo, no prazo legal.Nos termos do § 1º, do 

art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Sem prejuízo do 

exposto, DEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte devedora no 

SERASA, nos termos do § 3º, art. o art. 782 do CPC/2015.Expeça-se a 

Certidão Judicial Comprobatória da Dívida, cujas expensas serão a cargo 

do requerente, visto que o TJMT não tem convênio com o 

Serajud.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37848 Nr: 2695-51.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Mizuho do Brasil S/A, atual denominação do 

Banco Westlb do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Detumin Bueno, Agrenco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Lins Morato - 

OAB:163840, Leonardo Sulzer Parada - OAB:11.846-B OAB/MT, 

Mauro Luís Timidati - OAB:13.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, José Sebastião de Campos Sobrinho - OAB:6203, 

Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624, Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizado o bloqueio do numerário, intime-se a parte devedora 

para que, querendo, ofereça impugnação no prazo legal.Nos termos do § 

1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva
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 Cod. Proc.: 34072 Nr: 2306-03.2007.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemir Teodoro da Silva, Aldorema Terezinha Viana 

Reginato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valderi Gouveia Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Riusdelar Lopes Pereira - OAB:12652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Felipe Lammel - OAB:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizado o bloqueio do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) impugnação no prazo 

legal.Restando infrutífera a busca, DEFIRO a busca e bloqueio de bens 

junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, servirá o respectivo extrato 

de termo de penhora, devendo o(s) executado(s) ser(em) intimado(s) para 

que manifeste(m)-se, querendo, no prazo legal.Infrutífera a providência, 

intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para no prazo de 05 (cinco) dias, 

que indique(m) bens penhoráveis da(s) parte(s) executada(s).Nos termos 

do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão 

em gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante 

as instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32393 Nr: 790-45.2007.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldorema Terezinha Viana Reginato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valderi Gouveia Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:7.133/MT

 Vistos etc.

Ante a inércia do exequente (fl. 346), ENCAMINHEM-SE os autos AO 

ARQUIVO PROVISÓRIO, salvo se antes de escoado o prazo prescricional 

do título executivo a parte exequente indicar patrimônio passível de 

penhora, com a devida anotação no sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 30309 Nr: 1357-13.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertilizantes Heringer Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Teodoro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5726-B/MT, Indianara Conti Kroling - OAB:11097/MT, Ionara 

Santos da Silva - OAB:6812-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, 

que caso positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora. 

Realizado o bloqueio do numerário e dos veículos, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Sem prejuízo do exposto, DEFIRO o pedido de inclusão 

do nome da parte devedora no SERASA, nos termos do § 3º, art. o art. 

782 do CPC/2015.Expeça-se a Certidão Judicial Comprobatória da Dívida, 

cujas expensas serão a cargo do requerente, visto que o TJMT não tem 

convênio com o Serajud.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2231 Nr: 155-84.1995.811.0005

 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): Nairo Rezino, Eder Resino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sara de Lourdes Soares 

Orione e Borges - OAB:4807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIKLAEL DANELICHEN DE 

OLIVEIRA RODRIGUES - OAB:17889/O

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizado o bloqueio do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 110917 Nr: 3121-82.2016.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Katia Cristina Almeida Lyra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948-A/MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Almeida - 

OAB:20758

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de busca de endereço via ‘Bacenjud’.

Aportando a busca, dê ciência à parte autora.

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98781 Nr: 973-35.2015.811.0005

 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): Vanderson Eudes de Souza Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de busca de endereço via ‘Bacenjud’.

Aportando a busca, dê ciência à parte autora.

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89253 Nr: 1592-33.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurea C. da S. Moraes - ME, Aurea Cristina da Silva 

Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dibox Distribuidora de Alimentos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635/MT

 Vistos etc.

DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 
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prazo legal.

Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94033 Nr: 1862-23.2014.811.0005

 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): Jair Rodrigues de Mesquita, Eva Maria 

Rodrigues de Mesquita

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, 

que caso positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora. 

Realizado o bloqueio do numerário e dos veículos, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103030 Nr: 2979-15.2015.811.0005

 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 Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edeilson Manoel de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cancelo a certidão de fl. 113, uma vez que a determinação de fls. 108/111, 

refere-se a busca de endereço e não penhora ‘on line’. Via de 

consequência, indefiro o pedido de fl. 116.

Proceda-se conforme requerido em petitório de fls. 115/115verso, nos 

termos do art. 992 da CNGC.

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 24651 Nr: 2380-62.2004.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMCAPL, DLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R7TL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizado o bloqueio do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 39929 Nr: 754-32.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daina Cristina Alves de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, 

que caso positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora. 

Realizado o bloqueio do numerário e dos veículos, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Sem prejuízo do exposto, DEFIRO o pedido de inclusão 

do nome da parte devedora no SERASA, nos termos do § 3º, art. o art. 

782 do CPC/2015.Expeça-se a Certidão Judicial Comprobatória da Dívida, 

cujas expensas serão a cargo do requerente, visto que o TJMT não tem 

convênio com o Serajud.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 39921 Nr: 746-55.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olair Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, 

que caso positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora. 

Realizado o bloqueio do numerário e dos veículos, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Sem prejuízo do exposto, DEFIRO o pedido de inclusão 

do nome da parte devedora no SERASA, nos termos do § 3º, art. o art. 

782 do CPC/2015.Expeça-se a Certidão Judicial Comprobatória da Dívida, 

cujas expensas serão a cargo do requerente, visto que o TJMT não tem 

convênio com o Serajud.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 9355 Nr: 1708-30.1999.811.0005

 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: VdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:2772-A/MT, Érika Sanches Casati - OAB:9422/MT, Naiara Dias 

Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sócrates Gil Silveira Melo - 

OAB:2269-MT

 Vistos etc.

De início, dê cumprimento integral à decisão de fls. 243/244.

Sendo notório o falecimento do advogado Dr. Sócrates Gil Silveira Melo, 

intime-se a parte demandada pessoalmente por mandado, e também por 

edital no prazo de 15 (quinze) dias, para constituir novo procurador nos 

autos, nos termos do art. 76, CPC/2015.

Após a intimação da parte autora, proceda-se à suspensão do processo 

pelo prazo de 15 (quinze) dias (art. 313, I, CPC/2015).

Decorrido o prazo in albis, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2122 Nr: 54-81.1994.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Comércio - Massa 

Falida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Cavalheiro da Rosa, Olindo Stella, Miguel 

Alberto Keller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, 

que caso positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora. 

Realizado o bloqueio do numerário e dos veículos, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Sem prejuízo do exposto, DEFIRO o pedido de inclusão 

do nome da parte devedora no SERASA, nos termos do § 3º, art. o art. 

782 do CPC/2015.Expeça-se a Certidão Judicial Comprobatória da Dívida, 

cujas expensas serão a cargo do requerente, visto que o TJMT não tem 

convênio com o Serajud.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89397 Nr: 1732-67.2013.811.0005

 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: Manoel da Conceição Ventura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Thiago Barreto Penteado Silvestre - 

OAB:14894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146.997 SP, Mariana Aravechia Palmitesta - OAB:299.951 

OAB/SP

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade do Contato C/C Repetição de 

Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada por MANOEL 

DA CONCEIÇÃO VENTURA em face de CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A - CEMAT, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Em postulado de fls. 640/641, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e extinção do feito.

Em petitório de fls. 642/643, a parte Requerida comprova que o acordo foi 

cumprido em sua integralidade.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas em postulado de fls. 642/643 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo 

Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme pactuados.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 112426 Nr: 3917-73.2016.811.0005

 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: Eliseu Dirceu Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massa Falida de Olvepar S/A Indústria e 

Comércio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Aline Simony Stella - OAB:OAB/MT 16.673

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Pinheiro Basilo Silva - 

OAB:18882/MT, EMILIA CARLOTA GONÇALVES VIELA - OAB:13206

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82825 Nr: 1637-08.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Randon Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Detumim Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rezende Junior - 

OAB:9.059 - MT, Daniele Izaura S. Cavallari Rezende - OAB:6.057/MT, 

Renata S. Cauduro Napuri - OAB:OAB/RS 73.380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

De início, torno sem efeito a certidão, concernente a intimação do autor 

para apresentar planilha atualizada do débito (fl. 234), uma vez que o 

pedido de penhora ‘on line’ requerida pelo exequente não é o adequado, 

neste momento processual.

Da análise dos autos, verifico que o presente feito trata-se de 

cumprimento de sentença de entregar a coisa e não de quantia certa.

Verifico, também, que o meirinho não obteve êxito de encontrar a coisa 

que está em poder do devedor, consoante certidão de fls. 228.

Ante o exposto, indefiro os pedidos de fls. 231/231verso e 236/239.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44986 Nr: 1644-34.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Augusto, Eliana de Souza 

Augusto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de fl. 225.

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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 665 Nr: 87-03.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Benedito Correa

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, 

que caso positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora. 

Realizado o bloqueio do numerário e dos veículos, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 30300 Nr: 1345-96.2006.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Egon Roth

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Cordeiro Marcondes 

Gonzaga - OAB:10047, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624, 

Tercio Bende Rodrigues - OAB:9460/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 Vistos etc.

De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença, e determino as 

seguintes providências:

Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em relação aos 

honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 523 do Novo 

Código de Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo, apresente 

impugnação (art. 525, NCPC);

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para caso requeira o procedimento da penhora ‘on line’ de valores 

na conta da(s) parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da 

condenação a multa e as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 21581 Nr: 576-59.2004.811.0005

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda, atual Denominação de ADM Exp. E 

Imp. S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Procalc Estrutura SC Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, Fabiola Pasini - OAB:5.033/MT, Geisa Fabrini Ribeiro - 

OAB:7123-MT, Sélia Borges de Morais - OAB:10.226, Vasco Ribeiro 

Gonçalves de Medeiros - OAB:3.665-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 Vistos etc.

De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença, e determino as 

seguintes providências:

Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em relação aos 

honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 523 do Novo 

Código de Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo, apresente 

impugnação (art. 525, NCPC);

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para caso requeira o procedimento da penhora ‘on line’ de valores 

na conta da(s) parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da 

condenação a multa e as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 14078 Nr: 222-05.2002.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Franco de Oliveira, Alexandre César Del Grossi, 

Luiz Sérgio Del Grossi, José Carlos Del Grossi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Salustiano Novaes, Helena Franco 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Cesar Delgrossi - 

OAB:9916-B/MS, Cristiano Pizzatto - OAB:5082/MT, Gervásio Alves 

de Oliveira Júnior - OAB:3592/MS, Hiran França de Narde - 

OAB:17.879, Joice Caldeira Armeron - OAB:197.761 SP, José Carlos 

Del Grossi - OAB:PR/9762, Luiz Sérgio Del Grossi - OAB:8294-B / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alarico David Medeiros 

Júnior - OAB:3546, Hiran França de Narde - OAB:17.879, Ricardo 

Trad - OAB:832/MS, Ricardo Trad Filho - OAB:7285/MS

 Intimo os executados do termo de penhora de fls. 1.341, para querendo, 

manifestarem no prazo legal.

 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:

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas 

Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca de 

BARRA DO BUGRES - MT, com a finalidade de INTIMAÇÃO DA TERCEIRA 

INTERESSADA..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32725 Nr: 956-77.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustíveis Junior Ltda, Joaquim 

Casetta Ferreira, Flávia Cristina Borges Casetta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho - 
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OAB:3.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Intimo as partes da r. decisão de fls. 829/830, a seguir transcrito: Vistos 

etc. O petitório de fls. 821/828, notifica que o devedor, está em tratativas 

de acordo com o Banco do Brasil S/A, credor hipotecário do imóvel levado 

a hasta pública, sendo, o referido imóvel, arrematado no valor de R$ 

1.650.000,00.Requer que o montante de R$ 1.100.000,00, valor da 

arrematação que está depositado na conta única do TJ/MT, seja 

depositado em uma conta corrente, em nome do Banco do Brasil S/A, para 

por fim o litígio, concernente as 06 (seis) hipotecas registradas no 

imóvel.Ressalta, ainda, que o valor do acordo está aquém do valor da 

arrematação, ou seja, restará crédito junto ao presente feito.Ante o 

exposto, intime-se a parte exequente para manifestar-se acerca do 

petitório de fls. 821/828. Fixo o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

aceitação tácita.Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos. Por versar a causa sobre 

direitos que admitem transação, DEFIRO o pedido de fls. 821/823 e, 

designo audiência de conciliação para o dia 27 de abril de 2018, às 

14:00horas.Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC).Conste a advertência do não 

comparecimento injustificado das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

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

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do 

CPC).Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93659 Nr: 1647-47.2014.811.0005

 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): Maria Domingas Campos Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): MARIA DOMINGAS CAMPOS ALMEIDA

 Localidade: Rua Benedito Moreira s/nº , Centro, Diamantino - MT

Finalidade da Diligência: citação

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000339-51.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VENANCIO SILVIO DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA AGUIDA VILELA PEREIRA OAB - MT0009196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (RÉU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000339-51.2017.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 75.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

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

VENANCIO SILVIO DE MORAIS Parte Ré: RÉU: ICATU SEGUROS S/A, 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT Vistos etc. 

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 294/296), interposto contra a 

decisão proferida às fls.291/292, afirmando haver contradição na mesma. 

DECIDO. Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente. A meu ver, as alegações contidas nos embargos 

declaratórios, SE identificam com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do 

CPC. Isso porque, verifica-se que na decisão discutida, foi nomeado 

médico perito que possui especialidade em ortopedia e não em cardiologia. 

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

PARCIALMENTE PROCEDENTES, para retificar na decisão somente a 

nomeação do perito, razão pela qual: Nomeio como perito do Juízo o 

médico Dr. Waldemir Olavarria de Pinho, CRM: 288/MT, que poderá ser 

encontrado na Avenida Papa Paulo VI, n°. 83, Bairro: Vila Nova, 

Arenápolis/MT, ou na União Avícola, Nova Marilândia/MT, Telefones: 

65-3343-2490 e 99972-7436, independentemente de compromisso (NCPC, 

art. 466). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 25 de abril de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 123804 Nr: 333-27.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Souza Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA 

PREVENTIVA mantendo a custódia provisória do acusado RICARDO 

SOUZA MIRANDA, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Código e 

Processo Penal.Outrossim, visando dar continuidade à instrução 

processual penal, aliada a necessidade da reengenharia da pauta de 

audiências da segunda vara, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 9 de maio de 2018, às 14h:30min.Cientifique-se o 

Ministério Público e a Defesa desta decisão.Cumpra-se COM 

URGÊNCIA.Às providências necessárias.Diamantino/MT, 12 de abril de 

2018.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 123916 Nr: 374-91.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enilson dos Santos Pereira, Reginaldo Costa da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Fernandes de Assis - 

OAB:OAB/MT 20231/O, GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - OAB:13599

 Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA 

PREVENTIVA mantendo a custódia provisória do acusado REGINALDO 

COSTA DA SILVA, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Código e 

Processo Penal.Outrossim, visando dar continuidade à instrução 

processual penal, aliada a necessidade da reengenharia da pauta de 

audiências da segunda vara, cancelo a audiência anteriormente marcada, 

e via de consequência, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para 

o dia 9 de maio de 2018, às 14 horas.Cientifique-se o Ministério Público e a 

Defesa desta decisão.Cumpra-se COM URGÊNCIA.Às providências 

necessárias.Diamantino/MT, 12 de abril de 2018.RAUL LARA LEITEJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 117719 Nr: 2212-06.2017.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Costa da Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no 

inciso X, do artigo 41, da Lei nº 7.210, INDEFIRO o pedido de remoção o 

recuperando.Não havendo oposição, HOMOLOGO o cálculo de pena de fl. 

97, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Devolva-se os autos 

ao cartório para cumprimento de pena. Ciência ao Ministério Público.Às 

providências. Diamantino/MT, 12 de abril de 2018.RAUL LARA LEITEJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 123860 Nr: 359-25.2018.811.0005

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enilson dos Santos Pereira, Reginaldo Costa da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Fernandes de Assis - 

OAB:OAB/MT 20231/O, GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - OAB:13599

 Autos n. 359-25.2018.811.0005.

I. Em atenção ao pedido de restituição do caminhão de placa OBL465 e 

reboques com placas MNV3686 E MCW5885, observo que o contrato 

particular de compra e venda dos respectivos veículos apresentado nos 

autos não possui registro em cartório, nem firma reconhecida. Também 

constato que os veículos pertencem a pessoa jurídica diversa conforme 

se depreende dos documentos e do extrato do RENAJUD (fls. 27/28, 70/72 

e 88).

 Neste aspecto a “restituição das coisas apreendidas, mesmo após o 

trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de 

dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de 

sua origem, conforme as exigências postas nos arts. 120 e 121 do Código 

de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal” (STJ, RMS 50.550/SP, 

Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 

16/08/2016, DJe 26/08/2016).

Evidentemente existem dúvidas sobre a propriedade/posse dos bens, de 

forma que inviável o acolhimento do pedido.

Posto isso, indefiro o pedido de restituição formulado pelo requerente Felix 

Oliveira de Jesus & CIA LTDA.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 02 de abril de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 17211 Nr: 372-83.2002.811.0005

 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: Hildo de Bonna

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grupo Zulli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Enrique Vieira 

Barros - OAB:7.680, Euclides Ribeiro S. Júnior - OAB:5.222

 Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para dar 

prosseguimento a presente execução/cumprimento de sentença, e, em 

consequência, determino a EXTINÇÃO do presente feito, na forma acima 

mencionada, devendo o credor habilitar seu crédito junto ao juízo da 

falência.Intimem-se as partes, arquivando-se os autos em seguida.Sem 

custas e sem honorários advocatícios.Expeça-se o necessário. 

P.R.I.C.Diamantino, 24 de abril de 2018.José Mauro Nagib JorgeJuiz De 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 100794 Nr: 1814-30.2015.811.0005

 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: Krisnamurty Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT, Estado de Mato 

Grosso - Secretaria de Estado de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO JOSÉ DE ASSIS 

FILHO - OAB:9252/MT, Ramon de Oliveira Martins - OAB:14.449/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido lançado na inicial contra o 

Estado de Mato Grosso e Município de Diamantino/MT, confirmando a 

liminar deferida nos autos, para o fim de determinar aos requeridos o 

fornecimento do medicamento Cloridrato de Cinacalcete 30mg em favor de 

Krisnamurty Pereira dos Santos, conforme prescrição médica, ou seja, 

enquanto o tratamento médico assim o recomendar.Com efeito, DECLARO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, na forma do 

artigo 487, inciso I, do CPC.Isentos de custas e honorários.Ciência ao MPE 

e à DPE.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, ao 

arquivo.Diamantino, 20 de abril de 2018.José Mauro Nagib JorgeJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 96536 Nr: 3389-10.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldorema Terezinha Viana Reginato

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - O cálculo de liquidação do débito será realizado pelo Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, conforme 

determina o Provimento nº. 11/2017-CM. Assim, para a efetiva realização 

do cálculo de liquidação, encaminhe os documentos elencados no art. 3º, 

§ 1º do Provimento nº. 11/2017-CM, por malote digital/e-mail.

II - Após o retorno dos autos, com o aporte do cálculo de liquidação 

realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

TJMT, expeça-se RPV nos moldes do artigo 535, § 3º, II do CPC, devendo 

ser instruído com os documentos descritos no art. 4º, § 1º do Provimento 

supracitado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 108152 Nr: 1678-96.2016.811.0005

 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: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso, Maria 

Helena Leite da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - rep. pela 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grossso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Verifica-se através dos autos que o requerente Antônio Leite da Silva não 

possui mais interesse em dar continuidade ao tratamento de saúde, objeto 

da presente demanda, tendo em vista o desgaste psicológico e físico à 

que o idoso vem sido submetido há anos, pugnando, dessa forma, pela 

desistência da ação.

 Sendo assim, tendo em vista que Antônio Leite da Silva não possui mais o 

desejo em dar continuidade ao presente processo, conforme se infere 

através de fls. 196/197, HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da ação, 

com base no artigo 200 do Código de processo Civil, determinando a 

REVOGAÇÃO da decisão liminar concedida nos autos e por consequência 

JULGO EXTINTO O PROCESSO com fundamento no artigo 485, inciso VIII 

do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 
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formalidades legais.

 Ciência ao MPE e a DPE.

 P. R. I. Cumpra-se.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001254-03.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES MENDES CAMILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 06/06/2018 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: 1000258-68.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WALISSON CANAVARROS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/O (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 06/06/2018 às 10hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014923-43.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8014923-43.2013.8.11.0005; Valor causa: R$ 27.348,84; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[BANCÁRIOS, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Parte Autora: REQUERENTE: SALETE PIMENTEL Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. 1 – Em razão da penhora 

online de dinheiro positiva, conforme telas em anexo, intime-se a parte 

executada, por meio de seu advogado, ou, na ausência de advogado, 

pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de 

citação ou último endereço cadastrado nos autos, para eventual 

manifestação no prazo de 5 dias, tudo na forma 854, § 2º e § 3º, do CPC. 

“PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON-LINE. 

AUSÊNCIA DE TERMO. JUNTADA DOS EXTRATOS DA OPERAÇÃO. 

POSTERIOR INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. 

VIOLAÇÃO DO ART. 475-J, § 1º, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. 

INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. FINALIDADE ATENDIDA. PRINCÍPIO DA 

INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS 

DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. A lavratura do auto de penhora ou de sua redução a 

termo, com posterior intimação da parte executada para, querendo, 

apresentar impugnação, assegura-lhe o conhecimento da exata 

identificação do bem sobre o qual recaiu a constrição. 2. Havendo 

penhora on-line, não há expedição de mandado de penhora e de 

avaliação, uma vez que a constrição recai sobre numerário encontrado em 

conta-corrente do devedor, sendo desnecessária diligência além das 

adotadas pelo próprio magistrado por meio eletrônico. 3. Se a parte pode 

identificar, com exatidão, os detalhes da operação realizada por meio 

eletrônico (valor, conta-corrente, instituição bancária) e se foi 

expressamente intimada para apresentar impugnação no prazo legal, 

optando por não fazê-lo, não é razoável nulificar todo o procedimento por 

estrita formalidade. Aplicação dos princípios da instrumentalidade das 

formas e pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo). 4. 

Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. (REsp 

1195976/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 05/03/2014)”. 2 – Decorrido o prazo 

de 5 dias, transformado o bloqueio em penhora ex vi legis (art. 854, § 5º, 

do CPC), e nada sendo requerido, libere-se o valor em favor da parte 

credora por meio de transferência bancária, após 15 dias, ou requeira o 

credor e devedor o que dê direito, nos mesmos 15 dias, na forma do artigo 

525, § 11, do CPC. 3 - Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 24 de abril de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010449-24.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLE TENORIO RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA OAB - MT0019267A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA ORTEGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010449-24.2016.8.11.0005; Valor causa: R$ 540,64; Tipo: Cível; Espécie: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[]. Parte Autora: EXEQUENTE: 

EMANUELLE TENORIO RIBEIRO Parte Ré: EXECUTADO: MARIANA ORTEGA 

Vistos, etc. Intime-se a parte exequente para que informe o cpf da parte 

executada com o fito de viabilizar o bloqueio online, no prazo de 05 dias. 

Cumpra-se. Diamantino, 24 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010568-82.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO BEZERRA PEGORARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMULO BEZERRA PEGORARO OAB - MT23871/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GKF BAR LTDA - ME (REQUERIDO)

G. W. M. BAR LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT0012742A (ADVOGADO)

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT0012333A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010568-82.2016.8.11.0005; Valor causa: R$ 17.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

CIVIL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ROMULO 

BEZERRA PEGORARO Parte Ré: REQUERIDO: G. W. M. BAR LTDA - ME, 

GKF BAR LTDA - ME Vistos, etc. 1 - Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 04 de junho de 2018, às 13h00min. 2 - Intimem-se as 

partes para comparecimento à solenidade, consignando no mandado que 

a ausência do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

pela parte reclamante, e da parte reclamante a extinção do processo sem 

resolução de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 3 – As 

partes poderão arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada 

parte (art. 34), devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o 

rol para intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 4 

– Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 24 de abril de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-130 EMBARGOS DE RETENÇÃO POR 

BENFEITORIAS
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Processo Número: 8010253-88.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ VARGAS PINTO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TARZAN RODRIGUES DA COSTA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que nesta data envio intimação para o patrono do 

embargado Dr. Diego Fernandes Assis, retirar a certidão deferida ID 

8827087

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001442-93.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL MACHADO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001442-93.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 28.110,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, ATRASO DE VÔO, CANCELAMENTO DE VÔO, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: RAQUEL MACHADO SANTANA Parte Ré: REQUERIDO: 

AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, 

a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. 

Diamantino, 24 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-47.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA DA PENHA DOS S VASCONCELLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O (ADVOGADO)

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000100-47.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 28.346,62; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[CONTRATOS BANCÁRIOS, DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: PAULINA DA PENHA DOS S VASCONCELLOS Parte 

Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Recebo o recurso no 

efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Diamantino, 24 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010178-49.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEIA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010178-49.2015.8.11.0005; Valor causa: R$ 30.922,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: MARIA CLEIA DE CARVALHO Parte Ré: 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o 

artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, 

devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal 

para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Diamantino, 24 de abril 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010185-41.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010185-41.2015.8.11.0005; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: EDSON FRANCA BRITO Parte Ré: REQUERIDO: OI S.A 

Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o 

artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, 

devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal 

para apreciação do recurso interposto. Ante a afirmação da parte 

recorrente de ser desprovido de recurso financeiro, concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível 

revogação posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 24 de abril de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010379-41.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU SOUZA FROTA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010379-41.2015.8.11.0005; Valor causa: R$ 28.168,14; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

CIVIL, RESPONSABILIDADE CIVIL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]. 

Parte Autora: REQUERENTE: DIRCEU SOUZA FROTA DE ALMEIDA Parte 
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Ré: REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o 

artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, 

devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal 

para apreciação do recurso interposto. Ante a afirmação da parte 

recorrente de ser desprovido de recurso financeiro, concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível 

revogação posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 24 de abril de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011933-79.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ MENDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS OAB - MT0009569A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

MARILLIAN VITORIA ALVES DE FARIA OAB - MT0019509A (ADVOGADO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8011933-79.2013.8.11.0005; Valor causa: R$ 27.120,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Parte Autora: 

REQUERENTE: ANDRE LUIZ MENDES DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A Vistos etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Ante a afirmação da parte recorrente de ser desprovido de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem 

prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no artigo 54, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 24 de abril de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000406-16.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EVA CONCEICAO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000406-16.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

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

Autora: REQUERENTE: EVA CONCEICAO DE CAMPOS Parte Ré: 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos etc. 

Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da 

Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Ante a afirmação da parte recorrente 

de ser desprovido de recurso financeiro, concedo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação 

posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se. Diamantino, 24 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010237-71.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADILEISA DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010237-71.2014.8.11.0005; Valor causa: R$ 28.301,80; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ADILEISA DIAS DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. 

Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da 

Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Ante a afirmação da parte recorrente 

de ser 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. 

Cumpra-se. Diamantino, 24 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000700-68.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LENIMAR MARIA DAS DORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000700-68.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 14.266,80; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES] Parte Autora: 

REQUERENTE: LENIMAR MARIA DAS DORES Parte Ré: REQUERIDO: A. 

TELECOM S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor 

do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Ante a afirmação 

da parte recorrente de ser desprovido de recurso financeiro, concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível 

revogação posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 24 de abril de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012336-14.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER ALVARO PINHEIRO BENEVIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8012336-14.2014.8.11.0005; Valor causa: R$ 28.960,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, TELEFONIA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

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

Autora: REQUERENTE: ELIEZER ALVARO PINHEIRO BENEVIDES Parte Ré: 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Ante a afirmação da parte recorrente de ser desprovido de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem 

prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no artigo 54, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 24 de abril de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010457-40.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO AGRIPINO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010457-40.2012.8.11.0005; Valor causa: R$ 24.880,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE CIVIL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: OSVALDO AGRIPINO DA SILVA 

JUNIOR Parte Ré: REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos 

etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 

43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Diamantino, 24 de abril de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012442-73.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ANTONIO CHAGAS (EXECUTADO)

W R M TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RIUSDELAR LOPES PEREIRA OAB - MT0012652A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8012442-73.2014.8.11.0005; Valor causa: R$ 28.960,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL]. Parte Autora: EXEQUENTE: ADEMILSON FERREIRA DA SILVA 

Parte Ré: EXECUTADO: MANOEL ANTONIO CHAGAS, W R M 

TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA - ME Vistos, etc. Intime-se a 

parte exequente para que indique o endereço onde o veículo restringido 

pelo sistema renajud possa ser encontrado, informando, ainda, se possui 

interesse na adjudicação do bem, no prazo de 05 dias. Por outro lado, 

indefiro o pedido de bloqueio e restrição via renajud em nome do Sr. 

Manoel Antônio Chagas uma vez que a ação foi proposta apenas contra a 

empresa Requerida deste e não há informação nos autos se a empresa 

requerida trata-se de empresa individual, na qual os bens particulares se 

misturam com o da pessoa jurídica. Além disso, caso não se trate de 

empresa individual, é necessário o preenchimento de requisitos para que 

haja a desconsideração jurídica possibilitando adentrar ao patrimônio 

individual do proprietário, e sequer há pedido nos autos nesse sentido. 

Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 24 de abril de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001214-21.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DO ESPIRITO SANTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001214-21.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 12.059,66; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM 

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

EXEQUENTE: JAIR DO ESPIRITO SANTO Parte Ré: EXECUTADO: ATIVOS 

S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 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, 24 de abril de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010446-69.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

APIO & AUGUSTO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLE MARTINS DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010446-69.2016.8.11.0005; Valor causa: R$ 6.210,25; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[NOTA 

PROMISSÓRIA, INADIMPLEMENTO]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: APIO & AUGUSTO LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: 

FRANCIELLE MARTINS DE LIMA Vistos, etc. 1. Defiro o pedido constante 

do id. 11699759. 2. Expeça-se mandado de penhora dos bens que 

guarnecem a residência da executada, atentando-se o Meirinho para as 

previsões do art. 833 do CPC, e Enunciado 14 do FONAJE[1], ficando 
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desde já nomeada a exequente como depositária fiel do bens. 3. Caso 

encontrados bens passíveis de penhora, intime-se pessoalmente a 

executada da penhora para que, querendo, se manifeste nos autos 

(Enunciado nº. 112, FONAJE[2]). 4. Ainda, independentemente do 

resultado da penhora, intime-se o exequente para que dê prosseguimento 

à execução, requerendo o que dê direito em 5 dias, sob pena de extinção. 

Cumpra-se. Diamantino, 24 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito [1] “ENUNCIADO 14 – Os bens que guarnecem a residência do 

devedor, desde que não essenciais a habitabilidade, são penhoráveis”. [2] 

“ENUNCIADO 112 – A intimação da penhora e avaliação realizada na 

pessoa do executado dispensa a intimação do advogado. Sempre que 

possível o oficial de Justiça deve proceder a intimação do executado no 

mesmo momento da constrição judicial (art.º 475, § 1º CPC)”.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001343-26.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SILVETRE JOSE DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001343-26.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

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

Autora: REQUERENTE: SILVETRE JOSE DE MORAES Parte Ré: 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia (§ 2º), bem como não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer 

sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto 

é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária 

das alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). 

Esses autores também afirmam que “a probabilidade do direito que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados com a inicial, observo que 

inexistem elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito 

e o perigo de dano, sendo prudente aguardar a instrução processual para 

melhor esclarecimento dos fatos. É que o autor não nega a relação jurídica 

com a ré, apenas narra que desconhece o valor do débito inscrito, uma 

vez que não possui débitos com a requerida, não bastando a simples 

impugnação para retirada da restrição nos órgãos de proteção de crédito, 

havendo assim, a necessidade de se ouvir a ré sobre a origem do suposto 

débito. Além do mais, em consulta ao SPC e SERASA nesta data, verifico 

que esta não é a única inscrição existente no nome do autor, conforme 

extrato anexo, de forma que não existe qualquer risco de dano ao autor 

em aguardar o resultado útil do processo. Posto isso, INDEFIRO o pedido 

de tutela provisória de urgência. II. DESIGNE-SE audiência de conciliação, 

devendo ser citada e intimada a reclamada para que compareça a 

audiência designada, sob pena de serem aplicados os efeitos da revelia e 

confissão. Na hipótese de não haver acordo, apresentar contestação, no 

prazo de no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação. III. Intime–se a parte reclamante para que compareça na 

audiência, sua ausência implicará na extinção do processo sem resolução 

de mérito. IV. Intime-se ainda a parte autora para que corrija o valor da 

causa, no prazo de 15 dias, estabelecendo o valor pretendido a título de 

danos morais, sob pena de inépcia da inicial, com fulcro no art. 321, 

parágrafo único, do CPC. V. Considerando a verossimilhança da alegação 

feita pela requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no 

artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. Cumpra-se. Diamantino, 24 de 

abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000447-46.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALMEIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000447-46.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 10.210,64; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Parte Autora: 

REQUERENTE: PATRICIA ALMEIDA DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a 

probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 

de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial observo que inexistem elementos suficientes para 

demonstrar a probabilidade do direito, sendo prudente aguardar a 

instrução processual para melhor esclarecimento dos fatos. É que a parte 

autora apenas alega que o valor inscrito pela ré nos órgãos de proteção 

ao crédito é totalmente desconhecido por ela, uma vez que não possui 

débitos com a requerida, havendo necessidade de se ouvir a ré sobre a 

origem do suposto débito. Além do mais, verifico que a parte autora possui 

outras inscrições, não havendo qualquer risco de dano em aguardar o 

resultado útil do processo. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência. II. DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo ser citada 

e intimada a reclamada para que compareça a audiência designada, sob 

pena de serem aplicados os efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de 

não haver acordo, apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte 

reclamante para que compareça na audiência, sua ausência implicará na 

extinção do processo sem resolução de mérito. IV. Não havendo 

manifestação no prazo assinalado, concluso para extinção. Cumpra-se. 

Diamantino, 24 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000449-16.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCINDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000449-16.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 10.053,81; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 
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Autora: REQUERENTE: MARCINDO FERREIRA DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como não 

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a 

probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 

de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial, observo que inexistem elementos suficientes para 

demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo prudente 

aguardar a instrução processual para melhor esclarecimento dos fatos. É 

que além da parte autora não ter especificado acerca da (in)existência de 

relação contratual junto a ré, em consulta ao SPC e SERASA constata-se 

que esta não é a única inscrição existente em seu nome, de forma que 

não existe qualquer risco de dano em aguardar o resultado útil do 

processo, tendo em vista que ainda que fosse determinada a baixa da 

inscrição em questão, seu nome continuará inscrito por outros débitos. 

Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. II. 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo ser citada e intimada a 

reclamada para que compareça a audiência designada, sob pena de 

serem aplicados os efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de não 

haver acordo, apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte 

reclamante para que compareça na audiência, sua ausência implicará na 

extinção do processo sem resolução de mérito. IV. Considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela requerente e sua hipossuficiência, 

DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço 

com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. Cumpra-se. 

Diamantino, 24 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000456-08.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANNI SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000456-08.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 10.494,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

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

Autora: REQUERENTE: GEOVANNI SILVA CRUZ Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como não 

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a 

probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 

de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial, observo que inexistem elementos suficientes para 

demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo prudente 

aguardar a instrução processual para melhor esclarecimento dos fatos. É 

que o autor não nega a relação bancária com a ré, apenas alega que a 

inclusão é indevida, pois não deve a ré, não bastando a simples 

impugnação para retirada da restrição nos órgãos de proteção de crédito, 

havendo necessidade de se ouvir a ré sobre a origem do suposto débito. 

Ademais, em que pese a alegação do autor de que a outra inscrição 

realizada pela parte reclamada já é objeto da ação judicial nº 

1000455-23.2018.8.11.0005, em trâmite neste Juizado Especial, em 

consulta ao SPC e SERASA constata-se que estas duas inscrições não 

são as únicas existentes em seu nome, de forma que não existe qualquer 

risco de dano em aguardar o resultado útil do processo, tendo em vista 

que ainda que fosse determinada a baixa de ambas inscrições, seu nome 

continuará inscrito por outros débitos. Posto isso, INDEFIRO o pedido de 

tutela provisória de urgência. II. DESIGNE-SE audiência de conciliação, 

devendo ser citada e intimada a reclamada para que compareça a 

audiência designada, sob pena de serem aplicados os efeitos da revelia e 

confissão. Na hipótese de não haver acordo, apresentar contestação, no 

prazo de no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação. III. Intime–se a parte reclamante para que compareça na 

audiência, sua ausência implicará na extinção do processo sem resolução 

de mérito. IV. Considerando a verossimilhança da alegação feita pela 

requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido o 

ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII da Lei Consumerista. Cumpra-se. Diamantino, 25 de abril de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000455-23.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANNI SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000455-23.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 10.494,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

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

Autora: REQUERENTE: GEOVANNI SILVA CRUZ Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do 

Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode 

ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto 

“é a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a 

partir de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial, observo que inexistem elementos suficientes para 

demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo prudente 

aguardar a instrução processual para melhor esclarecimento dos fatos. É 

que o autor não nega a relação bancária com a ré, apenas alega que a 

inclusão é indevida, pois não deve a ré, não bastando a simples 

impugnação para retirada da restrição nos órgãos de proteção de crédito, 

havendo necessidade de se ouvir a ré sobre a origem do suposto débito. 

Ademais, em consulta ao SPC e SERASA constata-se que esta inscrição 

não é a única existente em seu nome, de forma que não existe qualquer 
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risco de dano em aguardar o resultado útil do processo, tendo em vista 

que ainda que fosse determinada sua baixa, seu nome continuará inscrito 

por outros débitos. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de 

urgência. II. DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo ser citada e 

intimada a reclamada para que compareça a audiência designada, sob 

pena de serem aplicados os efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de 

não haver acordo, apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte 

reclamante para que compareça na audiência, sua ausência implicará na 

extinção do processo sem resolução de mérito. IV. Considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela requerente e sua hipossuficiência, 

DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço 

com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. Cumpra-se. 

Diamantino, 25 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000452-68.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GEIZIELLY SALUS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000452-68.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 10.494,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Parte Autora: 

REQUERENTE: GEIZIELLY SALUS DO NASCIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do 

Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode 

ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto 

“é a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a 

partir de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial observo que inexistem elementos suficientes para 

demonstrar a probabilidade do direito, sendo prudente aguardar a 

instrução processual para melhor esclarecimento dos fatos. É que a parte 

autora apenas alega que o valor inscrito pela ré nos órgãos de proteção 

ao crédito é totalmente desconhecido por ela, uma vez que não possui 

débitos com a requerida, havendo necessidade de se ouvir a ré sobre a 

origem do suposto débito. Além do mais, verifico que a parte autora possui 

outras inscrições, não havendo qualquer risco de dano em aguardar o 

resultado útil do processo. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência. II. DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo ser citada 

e intimada a reclamada para que compareça a audiência designada, sob 

pena de serem aplicados os efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de 

não haver acordo, apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte 

reclamante para que compareça na audiência, sua ausência implicará na 

extinção do processo sem resolução de mérito. IV. Não havendo 

manifestação no prazo assinalado, concluso para extinção. Cumpra-se. 

Diamantino, 25 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000453-53.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GEIZIELLY SALUS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000453-53.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 10.494,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES].: Parte Autora: 

REQUERENTE: GEIZIELLY SALUS DO NASCIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do 

Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode 

ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto 

“é a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a 

partir de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial observo que inexistem elementos suficientes para 

demonstrar a probabilidade do direito, sendo prudente aguardar a 

instrução processual para melhor esclarecimento dos fatos. É que a parte 

autora apenas alega que o valor inscrito pela ré nos órgãos de proteção 

ao crédito é totalmente desconhecido por ela, uma vez que não possui 

débitos com a requerida, havendo necessidade de se ouvir a ré sobre a 

origem do suposto débito. Além do mais, verifico que a parte autora possui 

outras inscrições, não havendo qualquer risco de dano em aguardar o 

resultado útil do processo. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência. II. DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo ser citada 

e intimada a reclamada para que compareça a audiência designada, sob 

pena de serem aplicados os efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de 

não haver acordo, apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte 

reclamante para que compareça na audiência, sua ausência implicará na 

extinção do processo sem resolução de mérito. IV. Não havendo 

manifestação no prazo assinalado, concluso para extinção. Cumpra-se. 

Diamantino, 25 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000454-38.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GEIZIELLY SALUS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000454-38.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 10.494,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Parte Autora: 

REQUERENTE: GEIZIELLY SALUS DO NASCIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como não 

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a 

probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 
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de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial observo que inexistem elementos suficientes para 

demonstrar a probabilidade do direito, sendo prudente aguardar a 

instrução processual para melhor esclarecimento dos fatos. É que a parte 

autora apenas alega que o valor inscrito pela ré nos órgãos de proteção 

ao crédito é totalmente desconhecido por ela, uma vez que não possui 

débitos com a requerida, havendo necessidade de se ouvir a ré sobre a 

origem do suposto débito. Além do mais, verifico que a parte autora possui 

outras inscrições, não havendo qualquer risco de dano em aguardar o 

resultado útil do processo. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência. II. DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo ser citada 

e intimada a reclamada para que compareça a audiência designada, sob 

pena de serem aplicados os efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de 

não haver acordo, apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte 

reclamante para que compareça na audiência, sua ausência implicará na 

extinção do processo sem resolução de mérito. IV. Não havendo 

manifestação no prazo assinalado, concluso para extinção.. Cumpra-se. 

Diamantino, 25 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000457-90.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LENILSON MARTINS CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000457-90.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 10.494,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

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

Autora: REQUERENTE: LENILSON MARTINS CAMPOS DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do 

Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode 

ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto 

“é a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a 

partir de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial, observo que inexiste perigo de dano em aguardar 

o resultado útil do processo, já que em consulta ao SPC e SERASA 

constata-se que esta não é a única inscrição existente no nome do autor, 

de forma que ainda que fosse determinada a baixa da inscrição em 

questão, seu nome continuará inscrito por outro débito. Posto isso, 

INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. II. DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, devendo ser citada e intimada a reclamada para 

que compareça a audiência designada, sob pena de serem aplicados os 

efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de não haver acordo, 

apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte reclamante para 

que compareça na audiência, sua ausência implicará na extinção do 

processo sem resolução de mérito. IV. Considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu 

favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento 

no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. Cumpra-se. Diamantino, 25 de 

abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000459-60.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA VIEIRA DA CUNHA (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):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000459-60.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 10.494,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Parte Autora: 

REQUERENTE: SANTA VIEIRA DA CUNHA Parte Ré: REQUERIDO: ATIVOS 

S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos. I. Dispõe o 

artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(§ 2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados com a inicial observo que 

inexistem elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do 

direito, sendo prudente aguardar a instrução processual para melhor 

esclarecimento dos fatos. É que a parte autora apenas alega que o valor 

inscrito pela ré nos órgãos de proteção ao crédito é totalmente 

desconhecido por ela, havendo necessidade de se ouvir a ré sobre a 

origem do suposto débito. Além do mais, verifico que a parte autora possui 

outras inscrições, não havendo qualquer risco de dano em aguardar o 

resultado útil do processo, tendo em vista que ainda que fosse 

determinada a baixa de ambas inscrições, seu nome continuará inscrito 

por outros débitos. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência. II. DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo ser citada e 

intimada a reclamada para que compareça a audiência designada, sob 

pena de serem aplicados os efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de 

não haver acordo, apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte 

reclamante para que compareça na audiência, sua ausência implicará na 

extinção do processo sem resolução de mérito. IV. Não havendo 

manifestação no prazo assinalado, concluso para extinção. V. Expeça-se 

mandado de constatação, devendo o Sr. Oficial de Justiça constatar se a 

parte autora reside no endereço informado na petição inicial, qual seja Rua 

Nove, nº 516, Novo Diamantino, CEP 78.400-000, Diamantino. Cumpra-se. 

Diamantino, 25 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000461-30.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA VIEIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000461-30.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 10.494,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Parte Autora: 

REQUERENTE: SANTA VIEIRA DA CUNHA Parte Ré: REQUERIDO: FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL 

I Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia (§ 2º), bem como não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer 

sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto 

é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária 

das alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). 

Esses autores também afirmam que “a probabilidade do direito que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados com a inicial observo que 

inexistem elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do 

direito, sendo prudente aguardar a instrução processual para melhor 

esclarecimento dos fatos. É que a parte autora apenas alega que o valor 

inscrito pela ré nos órgãos de proteção ao crédito é totalmente 

desconhecido por ela, havendo necessidade de se ouvir a ré sobre a 

origem do suposto débito. Além do mais, verifico que a parte autora possui 

outras inscrições, não havendo qualquer risco de dano em aguardar o 

resultado útil do processo, tendo em vista que ainda que fosse 

determinada a baixa de ambas inscrições, seu nome continuará inscrito 

por outros débitos. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência. II. DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo ser citada e 

intimada a reclamada para que compareça a audiência designada, sob 

pena de serem aplicados os efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de 

não haver acordo, apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte 

reclamante para que compareça na audiência, sua ausência implicará na 

extinção do processo sem resolução de mérito. IV. Não havendo 

manifestação no prazo assinalado, concluso para extinção. V. Expeça-se 

mandado de constatação, devendo o Sr. Oficial de Justiça constatar se a 

parte autora reside no endereço informado na petição inicial, qual seja Rua 

Nove, nº 516, Novo Diamantino, CEP 78.400-000, Diamantino. Cumpra-se. 

Diamantino, 25 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000458-75.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LOPES REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000458-75.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 10.494,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

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

Autora: REQUERENTE: PAULO LOPES REIS Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como não 

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a 

probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 

de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial, observo que inexiste perigo de dano em aguardar 

o resultado útil do processo, já que em consulta ao SPC e SERASA 

constata-se que esta não é a única inscrição existente no nome do autor, 

de forma que ainda que fosse determinada a baixa da inscrição em 

questão, seu nome continuará inscrito por diversos outros débitos. Posto 

isso, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. II. DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, devendo ser citada e intimada a reclamada para 

que compareça a audiência designada, sob pena de serem aplicados os 

efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de não haver acordo, 

apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte reclamante para 

que compareça na audiência, sua ausência implicará na extinção do 

processo sem resolução de mérito. IV. Considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu 

favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento 

no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. Cumpra-se. Diamantino, 25 de 

abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000462-15.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA VIEIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000462-15.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 10.494,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Parte Autora: 

REQUERENTE: SANTA VIEIRA DA CUNHA Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como não 

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a 

probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 

de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial observo que inexistem elementos suficientes para 

demonstrar a probabilidade do direito, sendo prudente aguardar a 

instrução processual para melhor esclarecimento dos fatos. É que a parte 

autora apenas alega que o valor inscrito pela ré nos órgãos de proteção 

ao crédito é totalmente desconhecido por ela, havendo necessidade de se 

ouvir a ré sobre a origem do suposto débito. Além do mais, verifico que a 

parte autora possui outras inscrições, não havendo qualquer risco de 

dano em aguardar o resultado útil do processo, tendo em vista que ainda 

que fosse determinada a baixa de ambas inscrições, seu nome continuará 

inscrito por outros débitos. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela 
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de urgência. II. DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo ser citada 

e intimada a reclamada para que compareça a audiência designada, sob 

pena de serem aplicados os efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de 

não haver acordo, apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte 

reclamante para que compareça na audiência, sua ausência implicará na 

extinção do processo sem resolução de mérito. IV. Não havendo 

manifestação no prazo assinalado, concluso para extinção. V. Expeça-se 

mandado de constatação, devendo o Sr. Oficial de Justiça constatar se a 

parte autora reside no endereço informado na petição inicial, qual seja Rua 

Nove, nº 516, Novo Diamantino, CEP 78.400-000, Diamantino. Cumpra-se. 

Diamantino, 25 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010269-42.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIEGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO)

INDIANARA CONTI KROLING OAB - MT11097/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010269-42.2015.8.11.0005; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Parte Autora: REQUERENTE: LUIZ CARLOS RIEGER Parte 

Ré: REQUERIDO: CLARO S/A Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante 

alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por 

consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 24 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001713-05.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELINO SILVA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se 

trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da 

lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito e 

danos morais. De início, rejeito a preliminar de indevida concessão de 

gratuidade da justiça, primeiro porque basta a declaração de 

hipossuficiência para a concessão, devendo a reclamada afastar a 

presunção da referida declaração de forma a demonstrar que a parte 

goza da possibilidade de arcar com as custas judiciárias, o que não foi 

feito, e segundo porque nesta fase sequer há condenação em custas, 

taxas e honorários advocatícios, conforme comando do art. 54, da Lei 

9.099/95. Ademais, acolho pedido de retificação do polo passivo para que 

passe a constar como reclamada “ Embratel TVSAT”. Analisadas as 

questões preliminares, julgo o mérito. O caso é de inversão do ônus 

probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como 

a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito 

em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária 

de distribuição do ônus probatório. Pois bem. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, vez que a regra do Código de Processo Civil 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Em 

que pese as alegações da parte autora, infere-se das telas do sistema 

interno apresentadas pela parte reclamada que a mesma possuía o 

contrato de telefonia inscrito no SPC/SERASA, tendo usufruído dos 

serviços de telefonia no período da fatura inscrita nos órgãos de proteção 

ao crédito, sendo que as faturas emitidas eram enviadas na mesma 

Cidade que reside o autor. Além disso, verifica-se que a fatura inscrita no 

órgão de proteção ao crédito foi localizada pela requerida sem a 

respectiva baixa em razão de inadimplência, assim, vislumbra-se que os 

serviços foram suspensos pela parte reclamada em virtude do 

inadimplemento da parte autora, e assim, consequentemente, foi a parte 

promovente inscrita nos órgãos de proteção ao crédito. Registre-se que o 

autor, durante a vigência do contrato realizou diversos pagamentos 

mensais à ré, afastando a hipótese de fraude na contratação. Portanto, a 

parte reclamada agiu em exercício regular de direito, vez que prestou o 

serviço e não teve a contraprestação da parte reclamante, não havendo, 

assim, o que se falar em inexistência do débito e indenização por dano 

moral. Por fim, não vislumbro qualquer verossimilhança na alegação da 

parte autora, de forma que improcede o pedido inicial e, por outro lado, de 

rigor a procedência do pedido contraposto quanto à fatura devida e não 

quitada no valor de R$ 38,25 (trinta e oito reais e vinte e cinco centavos). 

Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por outro 

lado, julgo PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a parte 

autora ao pagamento da obrigação no valor de R$ 38,25 (trinta e oito reais 

e vinte e cinco centavos), quantia que deverá ser corrigida pelo INPC a 

partir do vencimento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir 

desta decisão. Por fim, julgo extinto o processo com resolução do mérito, o 

que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem custas e honorários 

advocatícios (art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 24 de abril de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara 

Juíza Leiga ____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 24 de abrik de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010307-54.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010307-54.2015.8.11.0005; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS Parte Ré: REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. 

Trata-se de fase de execução de título judicial/cumprimento de sentença 

em face da Executada OI S/A. É de amplo conhecimento público que a 

Executada OI S/A está em recuperação judicial, em processamento pelo 

Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de 
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Janeiro, nos autos n. 0203711-65.2016.8.19.0001, deferida em 29 de 

junho de 2016.[i] Igualmente, é cediço que foi realizada, no dia 19/12/2017, 

a Assembleia Geral de Credores do Grupo Oi, ora Executada, 

oportunidade em que foi aprovado o Plano de Recuperação Judicial 

apresentado. Logo, em 08/01/2018, o MM. Juízo da 7ª Vara do Estado do 

Rio de Janeiro proferiu decisão homologando o Plano de Recuperação 

Judicial aprovado, decisão publicada em 05/02/2018, para, assim, 

conceder a recuperação judicial do Grupo Oi. Considerando que o plano 

de recuperação judicial do Grupo foi aprovado pela Assembleia Geral de 

Credores e homologado pelo Juízo competente, todos os créditos, cujo 

fato gerador seja anterior a 20/06/2016, foram novados, nos termos do 

art. 59 da Lei nº 11.101/05, devendo, por corolário, ser pagos na forma 

prevista no plano de recuperação judicial. Assim, os créditos que 

possuem fato gerador anterior ao processamento da recuperação judicial, 

o E. Superior Tribunal de Justiça solidificou o entendimento de que após a 

aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia geral de 

credores e a posterior homologação pelo juízo competente, o que já foi 

realizado, deverão ser extintas as execuções individuais, tendo em vista 

que os credores receberão os valores na forma do PRJ aprovado. A par 

disso, nos termos da cláusula 4.5 do PRJ (“Escolha de opção de 

Pagamento”), os Credores Concursais deverão escolher entre as opções 

de pagamento de seus respectivos créditos através da plataforma 

eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo Oi. “A novação resultante da 

concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia 

é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria 

devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas” (REsp 

1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/06/2015, DJe 8/06/2015) Consoante dispõe o art. 49 da LRF, 

“estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data 

do pedido, ainda que não vencidos”. Ao discorrer sobre o tema, Luiz 

Roberto Ayoub e Cássio Cavalli adotam orientação jurisprudencial no 

sentido de que estão sujeitos à recuperação judicial mesmo os casos de 

pretensão à indenização pendentes de sentença condenatória no tempo 

do pedido de recuperação: “Se o crédito existe no tempo do pedido, de 

regra, sujeita-se ele à recuperação judicial, mesmo que a ele não se tenha 

acrescido a eficácia da pretensão, nem da ação, consoante pode ler-se 

pela parte final do caput do art. 49 da LRF. Esse crédito pode ser 

contratual, extracontratual ou cambiário, contanto que tenha nascido por 

fato anterior ao pedido de recuperação, pouco importando que eventual 

sentença condenatória seja posterior ao pedido”[1]. No presente caso, 

verifico que a petição inicial foi protocolada em 04.08.2015, ou seja, antes 

do pedido de recuperação. Desta forma, não há outro caminho senão a 

extinção deste feito, em razão da novação do crédito objeto desta 

demanda, devendo ser listado no quadro Geral de Credores da 

Recuperação Judicial do Grupo Oi, caso ainda não tenha sido feito, 

mediante Habilitação Retardatária. Ante o exposto, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para dar prosseguimento a presente 

execução/cumprimento de sentença, e, em consequência, determino a 

EXTINÇÃO do presente feito, na forma acima mencionada, devendo o 

credor habilitar seu crédito junto ao juízo da recuperação. Intimem-se as 

partes, arquivando-se os autos em seguida. Sem custas e sem honorários 

advocatícios. Expeça-se o necessário P.I.C. Diamantino, 24 de abril de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz De Direito [1] A construção 

jurisprudencial da recuperação judicial de empresas / Cássio Cavalli ; Luiz 

Roberto Ayoub. - Rio de Janeiro : Forense, 2013, página 37. [i] Disponível 

para consulta no website http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ e 

www.recjud.com.br.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000387-10.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 125,19; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

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

Autora: REQUERENTE: VERONICA GOMES PEREIRA PASSOS Parte Ré: 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos etc. Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de outras provas em audiência. Sendo 

assim, face aos princípios da celeridade e economia processual, e com 

suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido. Primeiramente, registro que a inversão do ônus da prova é 

desnecessária, uma vez que os documentos juntados no presente feito 

são suficientes para uma decisão segura sobre a causa. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais. A solução do litígio não demanda muito esforço, vez que a regra 

do Código de Processo Civil estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Sustenta a parte reclamante, em resumo, que 

seu nome foi indevidamente negativado pela reclamada, já que não possui 

qualquer débito junto à requerida, e que tal fato lhe causou incalculável 

prejuízo. Requer assim, que a ré seja condenada à reparação dos danos 

decorrentes da inscrição, a retirar as informações negativas junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito e a declaração da inexistência do débito. 

Rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial, vez que os fundamentos 

da matéria preliminar estão atrelados ao mérito da causa. Dispenso a 

necessidade de expedição de ofício ao Banco do Brasil, ante a obrigação 

da ré de apresentar as provas não só da cessão realizada com aquela 

instituição financeira, como também do negócio jurídico originário que 

ensejou a negativação do CPF da parte promovente. Passo a julgar o 

mérito. Embora alegue a autora o desconhecimento de débito contraído 

com a ré, a reclamada comprovou ser cessionária de direitos de 

operações e outras avenças do Banco do Brasil, juntando aos autos 

certidão cartorária da existência de termo de cessão específico entre a 

empresa cedente a cessionária dos créditos decorrentes de 

operação/contrato firmado com a parte autora (id. 8809116, p.1). Neste 

particular, a reclamada demonstrou a legítima origem do débito negativado 

no valor de R$ 125,19, referente ao uso de crédito pessoal fornecido pelo 

Banco do Brasil. Nota-se que em impugnação o autor não fez prova de 

haver quitado a dívida, quer ao credor originário (cedente) quer ao novo 

credor (cessionário). Além disso, em Audiência de Instrução e Julgamento 

a autora confessou que realizou empréstimo com o Banco do Brasil 

(cedente do crédito) no valor de quase R$ 1.000,00 no ano de 2014, não 

cancelou a conta, quebrou o cartão e não pagou as parcelas do débito. 

Importante pontuar que os documentos apresentados pelo autor sequer 

foram objeto de impugnação pela promovente. Portanto, o lançamento de 

seu nome no cadastro de inadimplentes em decorrência do não pagamento 

do débito, foi realizado pela reclamada em exercício regular de direito. 

Assim, não há se falar em declaração de inexistência do débito, muito 

menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada 

qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Imperioso 

mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade que deve ser 

analisada, ela encontra-se no agir da parte Reclamante, que na tentativa 

de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro este Juízo 

alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé. 

Nesse sentido, o julgado: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA 

PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS 

NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013). Assim, verifica-se 

que a conduta da reclamante se encontra eivada de má-fé. Isto porque, a 

reclamante procurou o Poder Judiciário e apresentou versão 

absolutamente inverídica, eis que na inicial o reclamante alega que não 

possui nenhuma relação jurídica com a reclamada, promovendo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024526/4/2018 Página 111 de 598



maneira desleal e maliciosa com objetivo de enganar o julgador. De efeito, 

a apresentação de versão falsa em juízo é fato extremamente grave, uma 

vez que “os consumidores do instrumento estatal de solução de 

controvérsias devem conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada 

de limites. O processo é palco para a defesa de interesses, não para a 

obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé 

representam parâmetros éticos do contraditório e da ampla defesa” 

(Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos Marcato, p. 84/85). 

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com 

fulcro no artigo 487, inciso I, extinguindo o processo com resolução de 

mérito. Ainda, condeno a reclamante ao pagamento de multa por litigância 

de má fé no equivalente a um salário mínimo, a ser revertido em favor da 

reclamada, conforme prevê o artigo 81 do Código de Processo Civil, bem 

como condeno ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios aos quais arbitro no patamar de dois salários mínimos. 

Revogo os benefícios da justiça gratuita. Transitada em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 25 de abril de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara 

Juíza Leiga ____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 25 de abril de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8012536-26.2011.8.11.0005; Valor causa: R$ 20.400,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ERSIVO PEREIRA 

RAMOS Parte Ré: REQUERIDO: CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA Vistos, 

etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. A parte requerente ingressou com a presente ação 

reclamatória argumentando que sofreu prejuízos após acidente de trânsito 

por culta da ré, pugnando, assim, pela respectiva indenização. A 

reclamada apresentou contestação no id. 3751297, cingindo-se a 

argumentar que não teve culpa no evento, sem apresentar qualquer prova 

a lastrear suas alegações. De início, rejeito o pedido de realização de nova 

Audiência de Instrução e Julgamento (id. 10710528), primeiro porque a 

autora foi devidamente citada, foi nomeado defensor dativo com plenos 

poderes para a defesa que substabeleceu tais poderes ao advogado que 

compareceu à Audiência Instrutória, logo, tinha o defensor da autora – o 

advogado dativo ou o advogado com substabelecimento - plena ciência da 

designação do ato e possuía o dever de informar a parte da designação 

do ato. Em segundo lugar, a autora mudou de endereço sem informar este 

juízo, de forma que haveria impossibilidade de realizar a intimação pessoal 

para o comparecimento em Audiência de Instrução, vez que a parte não 

cumpriu com o seu dever processual de atualizar seus dados no curso do 

processo. Passo à análise do mérito. Compulsando os autos, vislumbra o 

fato incontroverso do envolvimento das partes no acidente ocorrido em 17 

de outubro de 2010 entre a motocicleta pilotada pelo autor e o automóvel 

dirigido pela requerida, bem como a culpa da ré no evento danoso. Tal 

conclusão principia-se pelo cenário narrado no Boletim de Ocorrência, e 

confirmado pela prova testemunhal que informou que a ré causou o 

acidente ao retornar no sentido contrário da pista e, assim, colidiu o 

veículo com a moto do autor que, inclusive, se locomovia junto com seu 

filho. Além disso, a testemunha confirmou que o carro que atingiu a 

motocicleta do autor era um da marca Citroen C3 e que viu a ré descer 

desesperada do veículo após o acidente. Ou seja, a ré não agiu com 

prudência e cautela necessária ao dirigir o veículo quando deveria 

aguardar o autor transitar e fez o retorno em sentido contrário da pista 

causando o acidente com a manobra que culminou em danos patrimoniais 

e morais ao autor. Em poucas palavras: a demandada, almejando realizar 

um deslocamento lateral, deveria ter antecipadamente indicado o seu 

propósito, fosse utilizando-se de seta, fosse utilizando-se de gesto com o 

braço e, somente depois, se deslocado para a outra faixa (em sentido 

contrário). No entanto, não foi o que ocorreu no caso versado. Logo, 

diante dos elementos de prova coligidos aos autos e, em contrapartida, do 

fato de que em audiência de instrução a parte requerida não compareceu 

ao ato que poderia afastar as alegações do autor e apresentar 

testemunhas, de rigor reconhecer a revelia e a consequente pena de 

confissão ficta, presumindo-se verdadeira a matéria fática aduzida pela 

parte promovente, na forma do art. 20, da Lei 9.099/95. Com isso, 

considerando que a requerida não tomou a cautela necessária ao realizar 

o deslocamento de seu veículo, inconteste a sua culpa no evento danoso, 

cabendo a indenização ao demandante dos danos provocados, sejam eles 

de ordem material ou moral. 1. Dos Danos Morais É cediço que o dano 

moral é resultante da dor de uma violação de bem juridicamente tutelado 

sem repercussão patrimonial. Assim, a lesão sofrida pela pessoa natural 

de direito, em seu patrimônio ideal, em contraposição ao patrimônio 

material, caracteriza o respectivo dano. O dano moral no caso dos autos 

dispensa prova em concreto, pois se trata de presunção absoluta. Desse 

modo, não precisa a parte autora provar que os danos sofridos em virtude 

do acidente causado pela parte demandada, acarretaram-lhe prejuízos de 

ordem psicológica. Isso porque, restou devidamente comprovado nos 

autos, que o abalroamento de sua motocicleta foi ocasionado por 

negligência da condutora ré, causando ferimentos no requerido e em seu 

filho que à época era menor de idade. O entendimento da Turma Recursal 

Única deste Estado é no sentido de que as lesões corporais advindas de 

acidente de trânsito, que é o caso dos autos, são indenizáveis na 

modalidade in re ipsa, senão vejamos: ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

RODOVIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANO MATERIAL 

COMPROVADO. DANO MORAL REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Provas carreadas aos autos que confirmam a culpa da 

requerida, que ao desviar de uma saliência na pista fez com que o veículo 

do requerido, que tentava ultrapassá-lo, perdesse a direção e saísse da 

pista. 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, bem como o porte da empresa 

requerida. Indenização reduzida de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 

15.000,00 (quinze mil reais). Recurso parcialmente provido. (...) Destarte, 

os danos morais restaram comprovados, haja vista que lesões corporais 

sofridas em acidente de trânsito que provocam danos morais in re ipsa. 

[...] No tocante a fixação do quantum indenizatório, o nosso ordenamento 

jurídico é aberto. Assim, a determinação do valor indenizatório fica 

submetida ao arbítrio do juiz, que deve analisar o caso colocado sub 

judice. Vale dizer que a punição deve ter caráter pedagógico no sentido 

de que o infrator seja desestimulado a incidir novamente em conduta lesiva 

a terceiros, bem como ao caráter compensatório, em relação à pessoa 

lesionada, atendendo-se, ainda, aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa subjacente. 

Conforme o arrazoado, fixa-se o valor da indenização por danos morais 

em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (Procedimento do Juizado Especial Cível 

123062220138110015/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

26/10/2016, Publicado no DJE 26/10/2016) No que se refere ao quantum 

indenizatório, como se sabe, a fixação dos danos morais, ante a 

inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua 

mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os 

casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem 

uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza 

punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um 

ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas 

desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que o valor 

representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de 

promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o 

seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. De acordo com os comentários 

acima, arbitro a verba a título de dano moral em R$ 9.540.00 (nove mil e 

quinhentos e quarenta reais). 2. Dos Danos Materiais Na espécie, 
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verifica-se que o autor comprovou no feito a ocorrência de todos os 

requisitos da responsabilidade civil, considerando que a conduta 

negligente da ré deu ensejou o resultado danoso ao requerido, havendo 

incontestável nexo causal entre a conduta e o referido resultado, fazendo 

jus o autor à indenização das despesas para o reparo da motocicleta nos 

valores de R$ 280,00, R$ 2.560,00 e apenas aos valores de R$ 49,46, 

R$49,25 e R$ 52,29 pelas despesas médicas. Não acolho o pedido de 

ressarcimento quanto aos demais recibos juntados nos autos, vez que 

não guardam conexão com o objeto da ação. Rejeito o pedido de danos 

materiais para condenar a ré ao pagamento do valor médio da motocicleta, 

eis que haveria duplicidade com o pedido acima acolhido, sob pena de 

indenizar a ré duas vezes pelo mesmo prejuízo. Ora, se já indenização 

quanto ao conserto, não há que se falar em indenização do valor do bem. 

Rejeito, ainda, o pedido de lucros cessantes já que que o dano material 

deve gozar de certeza, não se justificando a reparação do dano 

hipotético, uma vez que o objetivo da parte ao ingressar com a ação é 

obter a recomposição da efetiva situação patrimonial que tinha antes da 

ocorrência do dano. Assim, tenho que os danos decorrentes de lucros 

cessantes não foram comprovados à vista da ausência de elementos de 

prova indicativos da existência do contrato de transporte de cargas no 

valor mensal de R$ 800,00, bem assim pelo fato de que o autor não 

realizou diretamente o pagamento de diárias de terceiro que o substituiu, 

mas sim empresa alheia aos autos (id. 3751236, p. 14/15) e provas de 

pagamento da diárias de terceiro para realizar o trabalho no valor de R$ 

600,00. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial para: a) CONDENAR a requerida a restituir o valor de R$ 2.991,00 

(dois mil e novecentos e noventa e um reais) a título de danos materiais, 

com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e 

juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 42, do CDC); e, b) 

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 

9.540.00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais) a título de danos morais 

com correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento da 

sentença, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. 

Por fim, arbitro honorários advocatícios ao patrono da ré no valor de 1 

URH, vez que houve nomeação daquele para patrocinar a demanda, tendo 

em consideração o grau de zero do profissional, o lugar da prestação do 

serviço, a natureza e importância da causa, bem assim o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido pelo seu serviço (art. 84, § 2º, 

do CPC). Por consequência, julgo extinto o processo com julgamento do 

mérito com fulcro no artigo 487, I do CPC. Sem custas e honorários 

advocatícios nessa fase processual (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Concedo os benefícios da justiça gratuita à parte autora. Transcorrido o 

prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 24 de abril de 2018. 

J é s s i c a  F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 24 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito
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Processo Número: 1000422-67.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN DO NASCIMENTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000422-67.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

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

Autora: REQUERENTE: EDIVAN DO NASCIMENTO PEREIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos etc. Dispensada a apresentação de relatório, na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e Decido. O caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de outras provas em audiência. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte autora que 

jamais travou relação jurídica com a ré, no entanto seu nome foi inscrito 

indevidamente no SPC/SERASA, de modo que pugna pela declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais. De início, rejeito a 

preliminar de incompetência deste juízo por necessidade de perícia, vez 

que a ré não acostou nos autos qualquer material contendo a assinatura 

da parte promovente. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida, demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes e a 

causa da pendência financeira remanescente, o que não ressai dos 

autos. A empresa Reclamada juntou apenas faturas e alguns documentos 

contendo o endereço do autor completamente diverso do comprovante de 

residência juntado aos autos, considerando que, de acordo com a 

reclamada, o autor reside em Estado diverso, qual seja, em Pernambuco, 

caracterizando, assim, a inexistência do débito debatido nos autos. Neste 

contexto, não havendo comprovação da existência do débito, faz jus o 

autor à declaração de inexistência da dívida em questão. No mesmo 

sentido é a posição da Turma Recursal Única deste Estado: EMENTA: 

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA 

REGULARIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL OCORRENTE – MODALIDADE 

IN RE IPSA – VALOR FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. Não demonstrada de forma clara a legalidade e regularidade da 

cessão de crédito, torna-se imperiosa a declaração da inexistência da 

dívida negativada e sua irregularidade, cabendo ao magistrado a 

condenação em indenização por danos morais, dentro dos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

146516120178110001/2017, Turma Recursal Única, Julgamento em 

20.10.2010, publicado no DJE em 20.10.2017) O dano moral ocorre na 

modalidade in re ipsa, pela simples negativação indevida, nos moldes da 

Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de 

órgão de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade in re ipso, 

salvo se houver negativação preexistente.” Desta forma, verificada a 

existência da obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora 

a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização 

por dano moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de 

critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma 

forma genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é 

de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se 

revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que 

sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e 

funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Para 

tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa 

penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento 

sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também 

não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim 

punitivo. Assim, tenho como sensata e justa a indenização por danos 

morais, a quantia de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais). 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora para 

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 

9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais), a título de danos 

morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao 

mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso – data da 

disponibilização, bem como a correção monetária pelo INPC, a partir da 

prolação da sentença. Inexiste condenação em custas processuais e 

honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte 

autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 25 de abril de 2018. 

J é s s i c a  F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

_______________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024526/4/2018 Página 113 de 598



os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 25 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001410-88.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA DA SILVA PAVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS OAB - MT0021048A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001410-88.2017.8.11.0005 REQUERENTE: DEBORA DA SILVA PAVAO 

REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, pois se trata de matéria de direito e a 

prova produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se 

encontra. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. A parte requerente ingressou com a 

presente ação reclamatória argumentando que teve sua bagagem 

extraviada temporariamente por culpa da ré, pugnando pela respectiva 

indenização de ordem material e moral. Antes de apreciar o mérito do 

recurso, é importante destacar que, em casos como o dos autos, de 

extravio temporário de bagagem em voo internacional, será aplicada, 

prevalentemente sobre o CDC, a Convenção de Varsóvia, em razão do 

entendimento sedimentado pelo egrégio STF no julgamento em conjunto do 

Recurso Extraordinário nº 636.331 e do Recurso Extraordinário com 

Agravo nº 766.618. De fato, com relação aos danos morais, tenho que 

incontroversamente configurados, considerando o extremo desconforto 

da autora que, ao chegar na Cidade de Guarulhos/SP, não teve à 

disposição a sua bagagem. Aliás, importante ressaltar que tal situação 

perdurou do dia 16/01/2017 ao dia 20/01/2017, conforme confissão da ré 

em defesa (id. 11368779, p. 2). Logo, para estabelecer o valor da 

indenização, além de se levar em conta as condições econômicas e 

sociais da empresa, a gravidade da falta cometida e eventuais 

peculiaridades do caso em análise, há que se observar, ainda, os limites 

impostos pelo artigo 22 do Decreto nº 5.910/06. Sendo assim, tenho que o 

os requisitos da responsabilidade civil encontram-se presentes, vez que a 

conduta desidiosa da ré causou o resultado danoso consistente na 

privação da bagagem da autora de forma temporária, havendo inseparável 

nexo causal entre a conduta e o resultado. Desta forma, verificada a 

existência da obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora 

a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização 

por dano moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de 

critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma 

forma genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é 

de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se 

revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que 

sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e 

funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Para 

tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa 

penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento 

sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também 

não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim 

punitivo. Assim, tenho como sensata e justa a indenização por danos 

morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por fim, entendo pela 

improcedência do pedido de indenização por danos materiais vez que não 

há qualquer prova dos gastos que a autora teria tido com roupas e outros 

itens pelo extravio temporário da mala, ademais, a bagagem foi 

devidamente restituída à autora com os seus pertences, de forma que não 

se evidencia verossimilhança nas alegações da promovente. Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos 

materiais e JULGO PROCEDENTE o pedido de danos morais, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC, para CONDENAR a requerida ao pagamento de 

indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos 

morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação e 

de correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento (Súmula 362 do 

STJ). Inexiste condenação em custas processuais e honorários nessa 

fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. 

Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 25 de abril de 2018. Jéssica 

F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

_______________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 25 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000463-97.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LYGIA DA ROCHA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000463-97.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Parte Autora: REQUERENTE: 

LYGIA DA ROCHA OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com 

indenização por danos morais proposta por Lygia da Rocha Oliveira em 

face do Banco Bradesco S.A, todos devidamente qualificados nos autos. 

Em suma, a parte autora sustenta que em 2009 intentou ação revisional de 

contrato bancário buscando rever cláusulas contratuais oriundas do 

contrato nº. 3.697.687.359, firmado com o Banco réu, que tramitou junto a 

Primeira Vara desta Comarca sob a numeração 2565-27.2009.811.0005, 

código 41764, onde as partes entabularam acordo em data de 11.05.2015 

momento em que ficou estabelecido que com a quitação do veículo seria 

realizado a baixa do gravame do veículo em questão pelo Banco 

Requerido. O acordo foi homologado em 06.10.2015, e seu trânsito em 

julgado ocorreu em 18.12.2015. Informa que cumpriu com os termos do 

acordo, no entanto, até a presente data o Requerido não procedeu a baixa 

do gravame, razão essa que ocasionou a propositura da presente ação. 

Pois bem. Sem delongas, em análise dos autos verifica-se que tal matéria 

deverá ser discutida nos autos nº. 2565-27.2009.811.0005, código 41764. 

Isto porque, conforme se verifica do termo de acordo pactuado entre as 

partes, ficou estabelecido que após a quitação integral do veículo, bem 

como expedição de alvará em face do Banco Requerido este ficaria 

obrigado a proceder a baixa do gravame, id. 12909236 – p. 1/2, in verbis: 

“O Requerido promoverá a baixa do gravame sobre o veículo objeto desta 

ação após o cumprimento integral deste acordo por parte do Requerente, 

sendo de responsabilidade exclusiva do mesmo a sua regularização junto 

ao órgão estadual de trânsito”. Portanto, verifica-se que o objeto do 

presente litígio está revestido pelo fenômeno da coisa julgada, devendo 

eventuais irresignações a respeito do descumprimento do acordo 

entabulado ser dirimido através de cumprimento de julgado no processo 

nº. 2565-27.2009.811.0005, código 41764. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO sem julgamento de mérito o processo, o que faço com fulcro no 

artigo 485, inciso V do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. P.I.C. Diamantino, 25 

de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Portaria
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PORTARIA Nº 44/2018

O DOUTOR ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, MERITÍSSIMO JUIZ DE 

DIREITO DESTA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.

CONSIDERANDO requerimento de usufruto de 08 (oito) dias de folgas 

Licença Gala da servidora Divanei Pereira da Silva, matrícula nº 1773, 

Técnico Judiciário designada Gestora Substituta da Secretaria da 5ª Vara,

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR por 08 (oito) dias a servidora Noêmia Klein Fernandes, 

Auxiliar Judiciária, matrícula nº 5624, para atuar como Gestora Substituta 

em Substituição Legal da Secretaria da 5ª Vara, nos períodos de 27/04 a e 

04 de maio de 2018.

Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 25 de abril de 2018.

Cleide Vivian de Oliveira Neves

 Gestora Geral

Assina por Ordem de Serviço

PORTARIA Nº 043 /2018

O DOUTOR ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, MERITÍSSIMO JUIZ 

DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

ETC.

CONSIDERANDO a representação apresentada pela Gestora Judiciário da 

4ª Vara de Primavera do Leste, no procedimento ID 197590, ao noticiar 

que a servidora L. M. C. L. de T. B. demonstra perfil incompatível para o 

exercício de função pública, à medida que, no horário de expediente, trata 

de assuntos particulares para, depois, iniciar as atribuições do seu cargo;

CONSIDERANDO que foi informado no mesmo procedimento, ainda, que a 

servidora L. M. C. L. de T. B. não detém iniciativa para o exercício das 

suas funções, sendo necessária delegação da Gestora para que a 

requerida exerça as suas atribuições, cuja situação causa desmotivação 

nos demais servidores;

CONSIDERANDO que foi comunicado, também, que a servidora pode estar 

cumprindo carga horária aquém da estabelecida legalmente e conforme 

laudo de readaptação;

CONSIDERANDO que os fatos noticiados podem configurar, em tese, 

violação aos artigos 143, incisos I e X, e 144, inciso XV, ambos do 

Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso (Lei 

Complementar nº 04/90), passíveis de aplicação de penalidade, nos 

termos dos artigos 154 a 166 do mesmo estatuto normativo;

CONSIDERANDO o teor da decisão de fls. 31/32vº.

RESOLVE:

Art. 1º - DETERMINAR a instauração de SINDICÂNCIA investigatória contra 

a servidora L. M. C. L. de T. B., (qualificação nos autos), para melhor 

elucidação dos fatos acima indicados e outros por ventura descobertos 

no decorrer da investigação, nos termos do artigo 18 do Provimento nº 

05/2008/CM.

Art. 2º - DESIGNAR para compor a Comissão Sindicante as servidoras 

Lindinalva Lopes da Silva Oliveira, Marizélia Alves Damasceno e Valéria 

Benedita dos Santos, sob a presidência da primeira servidora.

Art. 3º - DELIBERAR que a comissão, com base no artigo 25 do Provimento 

nº 05/2008/CM, quando da realização de atos processuais ou diligências 

deliberadas em reunião, serão dispensados das respectivas atividades 

regulares, atuando com prioridade nas sindicâncias ou nos processos 

afins.

Art. 4º - ESTABELECER o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão do 

procedimento investigatório e apresentação do Relatório, com 

possibilidade de prorrogação, mediante justificativa, nos termos do artigo 

29 do Provimento nº 05/2008/CM.

 Publique-se, cientifique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 25 de abril de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 165940 Nr: 3140-89.2016.811.0037

 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: ASSS, NSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS 

FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS AURELIO DA SILVA 

PARREIRA - OAB:MT 19416

 Intimar a parte requerida para manifestar sobre os relatórios de fls. 140 a 

146.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 165940 Nr: 3140-89.2016.811.0037

 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: ASSS, NSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS 

FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS AURELIO DA SILVA 

PARREIRA - OAB:MT 19416

 INTIMAR o requerido da decisão de f l .137 abaixo 

transcrita:Vistos.Compulsando atentamente os autos, observo que assiste 

parcial razão ao requerido, uma vez que até o presente momento não 

aportaram aos autos os relatórios de visita à família da menor ASSS, muito 

menos os relatórios de atendimento psicológico da infante pela equipe do 

CREAS, cuja coordenação foi oficiada à f. 129.Assim, ausentes os 

necessários relatórios para melhor esclarecimento dos fatos e análise do 

pedido do requerido, determino que se oficie COM URGÊNCIA à equipe 

técnica do CREAS, requisitando a juntada dos respectivos relatórios de 

visita da família e atendimento psicológico da menor, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de incorrer no crime de desobediência.Sem prejuízo, 

determino que seja realizada uma avaliação psicológica da infante pela 

equipe técnica do juízo, a fim de se constatar se, de fato, a menor sofreu 

abusos pelo convivente de sua avó materna, se a mesma tem contato com 

o pai e se esta vem sofrendo com atos de alienação parental por algum 

dos genitores ou familiares, devendo o respectivo relatório aportar aos 

autos no prazo de 10 (dez) dias, a partir da ciência da presente decisão. 

Para tanto, nomeio a psicóloga Alessandra.Quanto ao pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação designada para o dia 

03/05/2018, indefiro-o, diante do interesse da parte autora em conciliar, 

bem como em razão do ato ser oportuno para melhor esclarecimento dos 

fatos pelas partes.No tocante ao pedido de inversão da guarda, saliento 

que, de acordo com o estudo preliminar realizado junto às partes (f. 

119/124) não há qualquer situação que desabone a conduta da genitora 

ou constatação de que a menor se encontre em situação de risco sob a 

guarda da requerente, razão pela qual indefiro o pedido.Com a juntada dos 

respectivos relatórios, dê-se vista às partes e ao Ministério Público para 

se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias.Determino, ainda, a 

intimação das partes para participarem da próxima Oficina de Pais e 

Filhos.Após, conclusos.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, servindo cópia da 

presente como Ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 131648 Nr: 4112-30.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVGP, AKG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 Vistos, etc.

Designo audiência de conciliação para o dia 13/09/2018, às 16h30min.

Intimem-se.

Serve a presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso.

Cumpra-se.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 103829 Nr: 2767-34.2011.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZB, IR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FTB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE APARECIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:22909/O, FRANCIELLA TROMBETTA CADORE - 

OAB:MT 11.298, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES 

- OAB:8798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da autora para atualização do débito alimentar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 163014 Nr: 1675-45.2016.811.0037

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDSD, MDCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA LANDIM DA SILVA 

FLESCH - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado sobre o desarquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 173729 Nr: 7249-49.2016.811.0037

 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: MDDMDS, ELDS, AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:, DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado sobre o desarquivamento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 25287 Nr: 1745-19.2003.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Luiz Bravo, ERCILIA AMPOLINI BRAVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSÉ DE MELO NETO, MÁRIO 

CREMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO FORTES - OAB:MS 

2266-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CESAR CREMA - 

OAB:3873/MT, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 Intimação do advogado sobre o desarquivamento do feito.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002161-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LIMA RODRIGUES FONTANA (REQUERENTE)

STEFANO FONTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISRAEL ANIBAL SILVA OAB - MT0004121A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THADEU LUIZ SALGADO JUNIOR (REQUERIDO)

MARINETE LEITE PINHEIRO (REQUERIDO)

CARLOS ADONES Q FERNANDES (REQUERIDO)

ALINE PINHEIRO FERNANDES (REQUERIDO)

RICARDO PINHEIRO FERNANDES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002161-42.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 158.534,16; Tipo: Cível; 

Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[CITAÇÃO]. Vistos etc. Tendo 

em vista o equívoco noticiado (Id 12654123), determino o cancelamento da 

distribuição. Às providências. Primavera do Leste (MT), 23 de abril de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002488-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO VELHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT0016003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S M C INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS DE MADEIRAS E METAIS 

LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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 no Id. 12095466, designa a audiência de conciliação 

para o dia 27 de junho de 2018, às 17h00min, na sala de conciliação do 

Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) constituídos(as) 

ficam cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para que 

compareçam na oralidade, no dia e hora marcados. 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, 24 de abril de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário 

Matrícula 22311

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 52213 Nr: 73-97.2008.811.0037

 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: CREDIVAL PARTICIPAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E 

ASSESSORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON JOSÉ VIAN, JOÃO LUIS RIBAS PESSA

 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: PAULO CLÉCIO FERLIN - 

OAB:12.568/MT

 Processo nº 73-97.2008.811.0037 (Código 52213)

Ação de Cobrança

Requerente: Credival Participações, Administração e Assessoria LTDA.

 Requeridos: Vilson José Vian e João Luiz Ribas Pessa

Vistos em correição permanente.

Procedam-se as anotações na capa dos autos dos novos procuradores 

da parte autora (fls.473/474).

A ação já foi julgada parcialmente procedente, consoante acordão incluso 

às fls. 234/257, com trânsito em julgado em 04 de abril de 2015 (fls.455), 

motivo pelo qual indefiro o requerimento da parte requerida de instrução do 

feito e a análise do mérito dos demais pedidos (fls.464/472).

Indefiro o requerimento da parte autora de penhora online, sobre os ativos 

financeiros da parte requerida (fls.463), eis que inexiste nos autos, 

requerimento de cumprimento de sentença.

Inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 19 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 58117 Nr: 5337-95.2008.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelar Koelzer Appelt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:PE/20366-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO 

- DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 Certifico que nesta data o advogado da parte Autora fica INTIMADO para 

manifestar-se nos autos, eis que decorreu o prazo e o devedor não pagou 

nem ofereceu embargos monitórios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 71920 Nr: 4235-67.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.R. ALVES CONVENIENCIAS LTDA - ME, 

ROSANGELA APARECIDA ALVES, ROSENI APARECIDA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:OAB/SP 221.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em pesquisa ao sistema RENAJUD não foram encontrados 

bens das partes executadas, conforme extratos anexos.

 Intimo a parte exequente para manifestar-se requerendo o que entender 

oportuno, Prazo: 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 143228 Nr: 1276-50.2015.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGG TRADING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO B STECKER - OAB:DF 

36.622, EDEGAR STECKER - OAB:DF - 9.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 Autos nº 1276-50.2015.811.0014 (Código 143228)

Carta Precatória

Deprecante: Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília (DF)

Vistos em correição permanente.

Intime-se o leiloeiro nomeado Erick Soares Teles prestar informações 

sobre o resultado do 2º leilão realizado, inclusive quanto ao cumprimento 

ao disposto no artigo 889, V, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 17 de abril de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 164110 Nr: 2275-66.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S F BIAVATTI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2275-66.2016.811.0087 (Código 164110) Ação de Busca e 

Apreensão convertida em Ação ExecutivaRequerente: Banco Bradesco 

S/ARequerido: S F Biavatti MEVistos em correição permanente.Não 

localizado o bem alienado fiduciariamente, defiro a conversão do pedido 

de busca e apreensão em ação executiva (fls.59/60), nos moldes do 

artigo 4º do Decreto-lei nº 911/1969.Cite-se o executado para pagar a 

dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação (CPC, art.829, caput), 

cientificando-o de que, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá se opor à execução por meio de embargos, oferecidos no 

prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art.915), bem como que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o 

depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e 

de honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar 

o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

executado. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, 

salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, 

mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente (CPC, art.829, §§1º e 2º).Se o 

oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução. Nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) 

vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a 

citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido, 

incumbindo ao exequente requerer a citação por edital, uma vez 

frustradas a pessoal e a com hora certa. Aperfeiçoada a citação e 

transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, 

independentemente de termo.Concluídas as diligências, imediata 

conclusão.Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 17 de abril de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 163134 Nr: 1741-25.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS SANTOS AMÂNCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT 8530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1741-25.2016.811.0087 (Código 163134)

 Ação de Busca e Apreensão

 Requerente: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

Requerido: Elias Santos Amâncio

Vistos em correição permanente.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por Administradora de 

Consórcio Nacional Honda Ltda. em face de Elias Santos Amâncio, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe.

Antes de integralizada a relação jurídica processual, a parte autora 

desistiu da ação, noticiando pagamento integral extrajudicial formulado 

pela parte ré (fls.28).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Baixe-se eventual medida judicial restritiva.

Sem custas processuais remanescentes a teor do disposto no artigo 90, 

§3º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 17 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 148461 Nr: 3665-08.2015.811.0037

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CAROLINA SANTANA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, ELAINE CRISTINA VICENTE DA SILVA STEFENS - 

OAB:MT/23411, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - OAB:MT/22.131/A, 

MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3665-08.2015.811.0087 (Código 148461) Ação de Busca e 

Apreensão Requerente: Banco Honda S/ARequerido: Ana Carolina 

Santana RosaVistos em correição permanente.Nos termos do artigo 242 

do Código de Processo Civil, a citação será pessoal, somente admitindo a 

lei ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do 

executado ou do interessado ou, na ausência do citando, a citação será 

feita na pessoa de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, 

quando a ação se originar de atos por eles praticados ou, tratando-se de 

pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes 

de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário 

responsável pelo recebimento de correspondências (CPC, art.248, 

§2º).Tratando-se especificamente da citação via postal, a carta será 

registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a 

entrega, que assine o recibo, a teor do disposto no artigo 248, §1º, do 

Código de Processo Civil.Nesse sentido:"A citação por via postal é a regra 

geral no processo civil, conforme já se expôs no nº 394, retro. Realiza-se 

por carta do escrivão, encaminhada ao citando pelo correio, com aviso de 

recepção. É forma de citação real, posto que depende de efetiva entrega 

da correspondência ao citando (NCPC, art.248, §1º). (...) Impõe o código 

ao carteiro a obrigação de entregar a carta pessoalmente ao citando, de 

que exigirá assinatura no recibo (art.248, §1º) (...). Como o carteiro não 

dispõe de fé pública para certificar a entrega ou a recusa, se o 

destinatário se negar a assinar o recibo, a citação postal estará fatalmente 

frustrada e só restará ao autor renovar a in ius vocatio por mandado, 

cobrando ao citando as custas da diligência fracassada." Portanto, 

inobservada a forma prescrita em lei, com incidência direta sobre o 

contraditório e ampla defesa, declaro nula a citação via postal.A citação 

deverá ser feita por mandado.Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 16 de abril de 2018. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 178000 Nr: 9582-71.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU VEICULOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR HUGO REGINATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MA 11.707-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9582-71.2016.811.0037 (Código 178000)

Ação de Busca e Apreensão

Requerente: Banco Itaú Veículos S/A

Requerido: Vitor Hugo Reginatto

Vistos em correição permanente.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco Itaú 

Veículos S/A em face de Vitor Hugo Reginatto, ambos qualificados nos 

autos em epígrafe.

Antes de integralizada a relação jurídica processual, a parte autora 

desistiu da ação (fls.31).

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. Revogo a medida liminar. 

Baixe-se a medida judicial restritiva.

Custas processuais pela parte autora, a teor do disposto no artigo 90, 

caput, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 16 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 104631 Nr: 3613-51.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHAMPION FARMOQUÍMICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DA TRINDADE 

ROSA - OAB:13287/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 Processo nº 3613-51.2011.811.0037 (Código 104631)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Requerente: Champion Farmoquímico LTDA

Requerido: João Roberto Hatch de Medeiros

Vistos em correição permanente.

Verificada a irregularidade da representação da parte, especificamente 

em face da renúncia encartada às fls.142, suspendo o curso processual 

e determino a intimação da autora para saneamento do vício, mediante 

apresentação do instrumento de mandato outorgado a profissional com 

capacidade postulatória, em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

processual, nos termos do artigo 76, §1º, I, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 16 de abril 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 119253 Nr: 1645-15.2013.811.0037

 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 BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINO DUARTE ALECRIM SEGUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:MT 13578/A, ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - 

OAB:15020-B, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:MT 

12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1645-15.2013.811.0037 (Código 119253)

Cumprimento de Sentença

 Exequente: Banco BV Financeira S/A Crédito Financiamento e 

Investimento

 Executado: Valdino Duarte Alecrim Segundo

 Vistos em correição permanente.

Havendo requerimento expresso do credor (fls.42), intime-se o executado 

para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, 

se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo legal, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, 

de honorários de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem como que, 

transcorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para oferecimento de impugnação, independentemente de 

penhora ou nova intimação (CPC, art.525).

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (CPC, art.523, §3º).

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

Primavera do Leste (MT), 16 de abril de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 171679 Nr: 6035-23.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU ROGGIA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:MT 

20732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6035-23.2016.811.0037 (Código 171679)

Ação de Busca e Apreensão

Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S/A

Requerido: Alceu Roggia Junior

Vistos em correição permanente.

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A em face de Alceu Roggia Junior, ambos qualificados 

nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram (fls.26/27), 

requerendo a extinção processual, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do 

Código de Processo Civil.

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

Revogo a medida liminar. Recolha-se o mandado inicial. Baixe-se eventual 

medida restritiva.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

 Sem custas processuais remanescentes, na forma do artigo 90, §3º, do 

Código de Processo Civil. Honorários advocatícios consoante pactuado.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

 P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 16 de abril de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 168552 Nr: 4510-06.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEZIEL CUNHA MEDINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT 8530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:MT 

20732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4510-06.2016.811.0037 (Código 168552)

Ação de Busca e Apreensão

Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S/A

Requerido: Geziel Cunha Medina

Vistos em correição permanente.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A em face de Geziel Cunha Medina, ambos qualificados 

nos autos em epígrafe.

Antes de integralizada a relação jurídica processual, a parte autora 

desistiu da ação (fls.53).

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. Revogo a medida liminar. 

Baixe-se a medida judicial restritiva.

Custas processuais pela parte autora, a teor do disposto no artigo 90, 

caput, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 16 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 179103 Nr: 10182-92.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Boeck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10182-92.2016.811.0037 (Código 179103)

Ação de Busca e Apreensão

 Requerente: Bradesco Financiamentos S/A

Requerido: Luciano Boeck

Vistos em correição permanente.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Bradesco 

Financiamentos S/A em face de Luciano Boeck, ambos qualificados nos 

autos em epígrafe.

Antes de integralizada a relação jurídica processual, a parte autora 

desistiu da ação (fls.44).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Custas processuais pela parte autora, a teor do disposto no artigo 90, 

caput, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 11 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 173000 Nr: 6798-24.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROBERTO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6798-24.2016.811.0037 (Código 173000)

Ação de Busca e Apreensão

 Requerente: Bradesco Financiamentos S/A

Requerido: João Roberto Mendes

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Bradesco 

Financiamentos S/A em face de João Roberto Mendes, ambos qualificados 

nos autos em epígrafe.

A parte autora desistiu da ação (fls.62).

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. Revogo a medida liminar. 

Baixe-se a medida judicial restritiva. Recolha-se o mandado de busca e 

apreensão, depósito e citação sem cumprimento.

 Custas processuais pela parte autora, a teor do disposto no artigo 90, 

caput, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.
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Primavera do Leste (MT), 11 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 70888 Nr: 3202-42.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODO OESTE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:MT 3825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MICHEL 

PILQUEVITCH - OAB:OAB/SP 318694, MARCOS AUGUSTO LIRA 

JUNIOR - OAB:129378/SP

 Processo nº 3202-42.2010.811.0037 (Código 70888)

Ação de Cumprimento de Sentença

Exequente: Ussiel Tavares da Silva Filho

Executado: Rodo Oeste Transportes Rodoviários Ltda

Vistos em correição permanente.

Intime-se o executado, pessoalmente e por intermédio do causídico 

constituído, para indicar ao juízo quais são e onde estão os bens sujeitos 

à penhora e os respectivos valores, exibindo a prova de sua propriedade 

e, se for o caso, certidão negativa de ônus, em 15 (quinze) dias, ciente de 

que o descumprimento da ordem judicial será considerado atentatório à 

dignidade da justiça, sujeitando o executado ao pagamento de multa em 

montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em 

execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos 

próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza 

processual ou material, nos moldes do artigo 774 do Código de Processo 

Civil.

Cumpra-se.

Primaverado do Leste (MT), 18 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 166758 Nr: 3568-71.2016.811.0037

 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: JOEL FLORENÇO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO, 

LEONARDO DE MORAES CARVALHO, RICARDO DE MORAES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THOMPSON JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/ 11.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, RICARDO BATISTA DAMASIO - OAB:7222

 Processo nº 3568-71.2016.811.0037 (Código 166758)

Ação de Revogação de Procuração Pública

Requerente: Joel Florenço de Souza

Requeridos: Acidemando de Moraes Carvalho e Outros

Vistos etc.

Trata-se de ação de revogação de procuração pública proposta por Joel 

Florenço de Souza em face de Acidemando de Moraes Carvalho, 

Leonardo de Moraes Carvalho e Ricardo de Moraes Carvalho, qualificados 

nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, requerendo a 

extinção processual, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de 

Processo Civil (fls.43).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Comunique-se ao Tabelionato.

Sem custas processuais remanescentes a teor do disposto no artigo 90, 

§3º, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios consoante 

pactuado.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

 P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 18 de abril de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 115288 Nr: 5828-63.2012.811.0037

 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): GIRAMUNDO COMÉRCIO E TRANSPORTES 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:MT 3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, LEONAN ROBERTO DE FRANÇA PINTO - 

OAB:14607/MT, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:MT 

7187

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO reconhecendo o direito 

possessório decorrente do contrato de arrendamento mercantil firmado 

entre as partes, mas determino, em cumprimento a determinação superior, 

a manutenção da posse dos veículos em favor da empresa demandada, 

pelo período de cumprimento do plano de recuperação judicial, conforme 

teor do recurso de agravo de instrumento nº 2276/2013 TJ MT.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Fixo a 

verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, 

especialmente pelo julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o 

labor profissional, nos termos do artigo 85 do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 17 de abril de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 167508 Nr: 3938-50.2016.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZIRO MUROFUSE, MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:MT 3103-A, MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT, IZAIAS ARCOLEZI - OAB:16.631/PR, ORLANDO 

GREMASCHI - OAB:PR/ 40794, OSMAR MARGARIDO DOS SANTOS - 

OAB:4527, RICARDO JAMAL KHOURI - OAB:232.281, ROBSON PERIN - 

OAB:46.199/PR

 Autos nº 3938-50.2016.811.0037 (Código 167508)

Carta Precatória

Deprecante: Juízo da Comarca de Rondonópolis (MT)

Vistos em correição permanente.

Requisitem-se as certidões pertinentes, nos moldes do artigo 1.082 da 

CNGC.

 Apresentado o laudo de avaliação, intime-se a parte executada para 

manifestação, por intermédio do respectivo mandatário legal, 

facultando-lhe impugnação fundamentada, em 15 (quinze) dias, sob pena 

de não conhecimento.

Expirado o prazo, conclusos para impulso oficial.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 18 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 74026 Nr: 6345-39.2010.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MITAKUNÃ AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA, VERA 

TRISTÃO DA ROCHA CAMARGO, HELY FELICIANO DE CAMARGO, 

CLAUDIO CESAR DA ROCHA CAMARGO, FÁTIMA LILIAN DA PAZ ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIA ROSSETTO THEODORO - 

OAB:MT 11.675-B, MARCELO ANTÔNIO THEODORO - OAB:MT 

11.672-B, SEBASTIÃO DA SILVA FERREIRA - OAB:11.551/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO LUIZ NIERO - 

OAB:11333/PR, ZAID ARBID - OAB:MT/3339-A

 Au tos  nº  6345-39 .2010.811.0037 (Cód igo  74026)Car ta 

PrecatóriaDeprecante: Juízo da Comarca de Palotina (PR)Vistos em 

correição permanente.Requisitem-se as certidões pertinentes, nos moldes 

do artigo 1.082 da CNGC, no prazo de 30 (trinta) dias. A ausência de 

resposta aos ofícios expedidos, no prazo fixado, não impedirá a 

realização da praça (CNCG, art. 1.082, §1º).Assim sendo, nomeio, desde 

já, como leiloeiro judicial, o Sr. Kleber Leite Pereira, matrícula nº 004/1998/ 

Jucemat, com endereço na Av. São Sebastião, nº 1.447, Bairro 

Goiabeiras, CEP 78.032-160, bem gravado com tais direitos reais; IV - o 

proprietário do terreno submetido ao regime de direito de superfície, 

enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão 

de direito real de uso, quando a penhora recair sobre tais direitos reais; V 

- o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais 

gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução; 

VI - o promitente comprador, quando a penhora recair sobre bem em 

relação ao qual haja promessa de compra e venda registrada; VII - o 

promitente vendedor, quando a penhora recair sobre direito aquisitivo 

derivado de promessa de compra e venda registrada; VIII - a União, o 

Estado e o Município, no caso de alienação de bem tombado (CPC, art. 

889).Não se realizando o leilão por qualquer motivo, o juiz mandará 

publicar a transferência, observando-se o disposto no art. 887 (CPC, 

art.888).Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Primavera do 

Leste (MT), 18 de abril de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69179 Nr: 1487-62.2010.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO ROCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MARQUES NUNES - 

OAB:6737/MT

 Processo nº 1487-62.2010.811.0037 (Código nº 69179)

Ação de Busca e Apreensão

 Requerente: Banco Bradesco S/A

Requerido: Valdomiro Rocco

Vistos em correição permanente.

 Trata-se de Ação de busca e apreensão proposta por Banco Bradesco 

S/A em face de Valdomiro Rocco, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe.

No decorrer do trâmite processual as partes transigiram (fls.1122/1125). O 

acordo foi homologado (fls.1.131). Ato contínuo, a parte autora noticiou o 

integral adimplemento do acordo e postulou pela extinção do feito 

(fls.1.135).

Isto posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios consoante pactuado.

Baixe-se eventual medida judicial restritiva.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 17 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 155705 Nr: 7069-67.2015.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A, MARCELO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Costa & Vieira Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS ERENO ANTONIO - 

OAB:SP/ 328485, THIAGO PEIXOTO ALVES - OAB:SP 301.491-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO WAISBERG - 

OAB:SP/146176, Ricardo Pomeranc Matsumoto - OAB:174042 SP, 

RODRIGO FONSECA FERREIRA - OAB:SP/ 323.650

 Autos nº 7069-67.2015.811.0037 (Código nº 155705)

Carta Precatória

Deprecante: Juízo da Comarca de São Paulo (SP)

 Vistos em correição permanente.

Os atos deprecados foram as avaliações e alienações dos imóveis 

objetos das matriculas nº 12.490 e nº 4.072 do CRI da Comarca de 

Primavera do Leste (MT).

Embora o objeto deprecado não tenha sido integralmente cumprido, a parte 

exequente postulou pela devolução da carta precatória.

Destarte, solicite-se ao Juízo Deprecante, via digital, informação quanto à 

eventual perda superveniente de interesse no cumprimento integral da 

carta precatória, especificamente no que tange à alienação dos imóveis.

Transcorrido o prazo normativo (CNGC), imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 18 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 67523 Nr: 7245-56.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONELSO DONDÉ POLESSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NERI PAULO ZANETTE - 

OAB:10310/MT

 Processo nº 7245-56.2009.811.0037 (Código 67523)Cumprimento de 

SentençaExequente: Ronelson Dondé PolessoExecutado: Roberto Carlos 

VieiraVistos em correição permanente.Trata-se de embargos de 

declaração opostos pelo executado Roberto Carlos Vieira, em face da 

sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, na forma do 

artigo 485, III, do Código de Processo Civil (fls.103/105).A pretensão 

recursal, com efeito infringente, visa corrigir a omissão da decisão, para o 

arbitramento de honorários em favor do embargante, no importe de 10% 

(sobre o valor da causa – corrigido), eis que o feito foi extinto, em virtude 

de abandono da causa por parte do exequente.A parte requerida 

sustentou a ausência da prática de atos pelo embargante, bem como 

aponta que não conseguiu o adimplemento da verba executada 

(fls.106).Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.É A 

SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.A sentença objurgada extinguiu o dos 

honorários para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que correspondem a 

quase 2% do valor da causa atualizado. 5. Recurso provido. (REsp 

1539252/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

25/10/2016, DJe 07/11/2016)Isto posto, ACOLHO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO OPOSTOS e sano a omissão constante no ato decisório e 

integro a sentença, nos seguintes termos: “Condeno a parte exequente ao 

pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor 

da execução, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil”.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes, mediante prévio traslado da presente 

decisão.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 19 de abril de 2018.Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 57279 Nr: 4871-04.2008.811.0037

 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: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI CAMARGO, RONIVALDO DE SOUZA 

CAMARGO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUÍS ZANON - OAB:RS 

14.705, VINICIUS BARNES - OAB:RS 56.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS GRASEL ROSMAN - 

OAB:8265-A, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A

 Processo nº 4871-04.2008.811.0037 (Código 57279)

Ação de Execução Hipotecária

Exequente: Banco John Deere S/A

Executados: Darci Camargo e Ronivaldo de Souza Camargo

Vistos em correição permanente.

Havendo requerimento da parte exequente (fls.221; 230; 235), determino a 

suspensão do curso processual da execução, pelo prazo de 90 (noventa) 

dias.

Expirado o prazo, solicite-se ao Juízo Deprecado, via malote digital, a 

devolução da carta precatória expedida para avaliação e demais atos de 

expropriação, devidamente cumprida.

Em apenso aos autos nº 4471-2013.811.0037 (Código 117688).

Em seguida, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 19 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 48402 Nr: 3767-11.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARRA AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA, TICIANO 

TOMAZI BURGIN, CRISTIANE DE CASSIA BONEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR/ 22.819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3767-11.2007.811.0037 (Código 48402)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executados: Garra Aviação Agrícola Ltda e Outros

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por Banco 

do Brasil S/A em face de Garra Aviação Agrícola Ltda, Ticiano Tomazi 

Burgin e Cristiane de Cassia Bonez, todos qualificados os autos em 

epígrafe.

Citados por edital, os executados não compareceram, motivo pelo qual foi 

nomeada a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, para 

apresentação de defesa executiva (fls.100; 190).

A defesa executiva foi apresentada por negativa geral, sem tese concreta 

(fls.191).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

Não há qualquer fato concreto na defesa executiva que demande 

apreciação judicial.

Isso posto, julgo improcedente a defesa executiva e delibero pelo regular 

prosseguimento do feito.

Sem sucumbência em face da concessão dos benefícios da Assistência 

Judiciária pela qualidade de assistido da Defensoria Pública Estadual.

Alterações pertinentes, na forma postulada (fls.185).

Penhore-se o veículo automotor (fls.123), na forma do artigo 845, §1º, do 

Código de Processo Civil, intimando os executados (CPC, art.841).

Ato contínuo, avalie-se o bem, no prazo de 10 (dez) dias, ciente o oficial 

de justiça de que o ato constará de vistoria e laudo, devendo, em qualquer 

hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado 

em que se encontram; II - o valor dos bens (CPC, art.872).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para manifestação, 

facultando-lhes impugnação fundamentada, em 15 (quinze) dias, sob pena 

de não conhecimento.

Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de 

expropriação dos bens (CPC, art.875).

 Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 19 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 59165 Nr: 6759-08.2008.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERVAL FERREIRA DA SILVA, Jorge Luiz Penariol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHEL RIBEIRO RODRIGUES 

SILVA - OAB:12081, SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - OAB:5734/MT

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

OAB:13842-A/MT, NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:11.065-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB MT 12208-A

 Processo 6759-08.2008.811.0037 (Código 59165)

Ação de Indenização por Dano Moral

Requerentes: Roberval Ferreira da Silva e Jorge Luiz Penariol

Requerido: Banco do Brasil S/A

Vistos em correição permanente.

Nos termos do artigo 104 do Código de Processo Civil, o advogado não 

será admitido a postular em juízo sem procuração.

Destarte, intime-se a causídica subscritora da petição de fls. 132 para 

regularizar sua atuação processual, apresentando o instrumento de 

mandato ou substabelecimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do 

ato não ratificado ser considerado ineficaz relativamente àquele em cujo 

nome foi praticado, respondendo a advogada pelas despesas e por 

perdas e danos, nos moldes do artigo 104, §2º, do Código de Processo 

Civil.

Intime-se a instituição financeira requerida para apresentar a 

microfilmagem dos cheques e a ficha de conferência das assinaturas dos 

autores, consoante determinação judicial pretérita (fls.144/145), em 15 

(quinze) dias.

Em razão da escusa apresentada (fls.201), nomeio, em substituição, como 

perito dativo do Juízo o Sr. José Ernesto Barbosa de Sousa, perito 

grafotécnico, com endereço na Avenida Gonçalo Antunes de Barros, nº 

3245, Bairro Carumbé, no município de Cuiabá/MT, CEP 78.005-000, 

Telefone: (065) 3613-1213.

O laudo deverá ser entregue até no prazo de 60 (sessenta) dias, devendo 

o perito informar ao Juízo a data e horário para a realização da prova 

técnica, para o fim de viabilizar o cumprimento do disposto no artigo 431-A 

do Código de Processo Civil.

Incumbe às partes, dentro em 5 (cinco) dias, contados da intimação do 

despacho de nomeação do perito, indicar assistente técnico e apresentar 

quesitos.

Após, conclusos para os fins do artigo 426 do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 19 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 71578 Nr: 3893-56.2010.811.0037

 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: UMBERTO JOÃO GUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CRISTINA DA ROSA MASCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Regina Pietsch 

Sacomori Lima Maranhão - OAB:MT/33571, LEONARDO RANDAZZO 

NETO - OAB:MT/3504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS HERINGER - 

OAB:MT/5280-A

 Isto 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 e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% 

sobre o valor da causa atualizado, com juros moratórios a contar da data 

intimação do executado para a fase de cumprimento de 

sentença.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 20 de abril de 

2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 55812 Nr: 3459-38.2008.811.0037

 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: JOELMA PEREIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES - OAB:8843/MT, CARLA LUIZA DE ARAUJO LEMOS - 

OAB:OAB/RJ122249, DEBORA GARRITANO MENDES DE ARRUDA - 

OAB:OAB/RJ113364, FERNANDO AUGUSTO ANDRADE FERREIRA DIAS - 

OAB:OAB/RJ100101

 Processo nº 3459-38.2008.811.0037 (Código 55812)

Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Pedido Indenizatório

Requerente: Joelma Pereira Costa

 Requerido: Banco Bonsucesso S/A

Vistos em correição permanente.

Verificada a irregularidade da representação da parte, suspendo o curso 

processual e determino a intimação da autora para saneamento do vício, 

mediante apresentação do instrumento de mandato outorgado ao 

causídico subscritor da petição inicial, em 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção processual, nos termos do artigo 76, §1º, I, do Código de 

Processo Civil.

Expirado s prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 19 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 102276 Nr: 1678-73.2011.811.0037

 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: EMÍLIO DIVINO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ PAULO DOS REIS, SIRLEI PEREIRA 

DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO MAIA DE AGUIAR - 

OAB:4894/PI, JOICYLENE RUFINA SILVA GUIMARÃES - OAB:MT 

15.873/B, OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - OAB:MT 14073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482-B/MT, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:OAB/MT 3.610

 Isso posto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à ação monitória. 

Julgados improcedentes os embargos, constitui-se de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, 

observando-se, no que couber, as regras para o cumprimento da 

sentença (CPC, art.701, §2º).Portanto, não realizado o pagamento e 

julgados improcedentes os embargos apresentados, intime-se o 

executado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido 

de custas, se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento 

voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento e, também, de honorários de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem 

como que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art.525).Não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (CPC, art.523, §3º).Intime-se. Expeça-se o necessário. 

CumpraPrimavera do Leste (MT), 18 de abril de 2018.Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 63660 Nr: 2576-57.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

MÉDICOS E PROF. DE SAÚDE DE MT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON DOMINGUES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA SCARAÇATI - 

OAB:11166-M, Carlos Henrique Magalhães Fernandes - 

OAB:18804/MT, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - OAB:9889-B, 

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:MT/9247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSECLER SZADKOSKI - 

OAB:7325/MT

 Processo nº 2576-57.2009.811.0037 (Código 63660)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos e Prof. 

De Saúde de MT LTDA

Executado: Nelson Domingues Junior

Vistos Em Correição Permanente.

Havendo requerimento expresso do credor (fl.88/89), intime-se o 

executado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido 

de custas, se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento 

voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento e, também, de honorários de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem 

como que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art.525).

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (CPC, art.523, §3º).

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

 Primavera do Leste (MT), 16 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 165122 Nr: 2729-46.2016.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERY FUGANTI, AGRO DIVEL COM. REPRES. DE 

MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL DISTRESSED CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA, COMPANHIA IMPORTADORA E EXPORTADORA 

COIMEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN WELLINGTON VOLPE 

VELLASCO - OAB:SP 219.926, ANDRE LUIZ BOMFIM - OAB:MT/14533, 

JERRY BRANCHER JUNIOR - OAB:SC/ 11750, WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN WELLINGTON VOLPE 

VELLASCO - OAB:SP 219.926, WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:140500-A/SP

 Autos nº 2729-46.2016..811.0037 (Código nº 165122)

Carta Precatória

Deprecante: Juízo da 40ª Vara Cível da Comarca de São Paulo (SP)

 Vistos em correição permanente.

Embora o objeto deprecado não tenha sido integralmente cumprido, a 

empresa Innovare Administradora em Recuperação e Falência SS – ME 

noticiou o falecimento do embargante Sr. Nery Fuganti.

Destarte, solicite-se ao Juízo Deprecante, via digital, informação quanto a 

eventual suspensão do feito principal (Embargos de Terceiro nº 

1016042-16.2014.8.26.0100), nos moldes do artigo 313, I, do Código de 

Processo Civil, bem como quanto à efetiva sucessão processual.

Transcorrido o prazo normativo (CNGC), imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 23 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 39100 Nr: 1521-76.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIA REOLON COSTA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando augusto de 

Figueiredo - OAB:7627-a, MILENA PIRÁGINE - OAB:OAB/MT 17210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 39100 Nr: 1521-76.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIA REOLON COSTA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando augusto de 

Figueiredo - OAB:7627-a, MILENA PIRÁGINE - OAB:OAB/MT 17210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1521-76.2006.811.0037 (Código nº 39100)

Ação de Título Extrajudicial por Quantia Certa

Exequentes: Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A

Executado: Nadia Reolon Costa Oliveira

 Vistos em correição permanente.

Nos termos do artigo 252 do Código de Processo Civil, 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.

A analogia pode ser utilizada em relação ao ato de intimação da penhora.

A suspeita, por evidência, é do servidor encarregado do cumprimento do 

mandado judicial, que teve contato direto com as circunstâncias do fato.

O controle de legalidade judicial relativo ao ato realizado por hora certa é 

superveniente e não anterior ao ato.

Portanto, desentranhe-se o mandado de penhora e intimação, restituindo-o 

ao Sr. Oficial de Justiça para integral cumprimento, devendo atentar-se 

para a configuração da hipótese de suspeita de ocultação dolosa que 

autoriza a diligência por hora certa.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 07 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001331-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056/O (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001124-14.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA REGINA MUSSI BERTOLLO (EXECUTADO)

MARCO AURELIO BERTOLLO (EXECUTADO)

BERTOLLO & BERTOLLO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar 

sobre a devolução da carta de intimação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003269-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ENISON DE JESUS DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes para manifestarem 

sobre o laudo pericial, bem como apresentarem memoriais, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001730-42.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDETE DA SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes para apresentarem 

memoriais, no prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 37500 Nr: 83-15.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS AVELINO CHIMELLO, ESPÓLIO DE 

LÍRIO ROSSONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, AMAURI CARLOS ERZINGER - OAB:9687-PR

 Vistos,

Defere-se o pedido de p.296 e considerando o lapso temporal da última 

avaliação, determina-se nova avaliação do imóvel penhorado de matricula 

n° 3.843 do CRI desta comarca.

Com a avaliação, intimem-se as partes para, no prazo comum de 10(dez) 

dias para se manifestarem.

Na sequência, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 168543 Nr: 4509-21.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIUNFANTE MATOGROSSENSE DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. G. DE CARVALHO E CARVALHO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MONTEIRO DA SILVA 

MOREIRA - OAB:MT 6740, JACKSON MÁRIO DE SOUZA - OAB:MT 

4635, MAYANA PEREIRA SOARES - OAB:MT 17092, ROSELY AMARAL 

DE SOUZA - OAB:MT 11864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Deferem-se os pedidos de p.44.

Realizou-se a pesquisa de veículos pelo sistema RENAJUD, a qual restou 

infrutífera, conforme documento anexo.

No mesmo ato, procedeu-se a consulta ao sistema BACENJUD para 

bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, sendo infrutífera, 

conforme documento anexo.
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 Outrossim, em relação ao pedido de sucessão empresarial, verifica-se 

que em consulta ao CNPJ do executado, consta Supermercado Laporte 

Ltda e que o sócio administrador é João Moreno Laporte, razão pela qual, 

posterga-se a análise do pedido, intime-se o Supermercado Laporte e seu 

representante legal, para se manifestar sobre o pedido de p. 44, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e concluso.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 202413 Nr: 425-06.2018.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO FRUET CRUZ, CLEUZENY DE OLIVEIRA 

FREITAS CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA DELA JUSTINA - 

OAB:13.133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Em análise aos autos, verifica-se que somente foram apresentados 

documentos para comprovação da hipossuficiência do embargante 

Adriano Fruet Cruz. Assim, intime-se a embargante Cleuzeny de Oliveira 

Freitas Cruz, para apresentar documentos comprobatórios da 

hipossuficiência alegada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita, art.99 §2° do CPC.

Após, certifique-se e concluso.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 31919 Nr: 172-72.2005.811.0037

 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: SUPERMERCADO PARATI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIAL - ALGODOEIRA INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AROLDO FERNANDES DA LUZ 

- OAB:9492, Gabriel Gaeta Aleixo - OAB:11210--A-MT, RAFAEL 

COSTA BERNARDELLI - OAB:

 Visto,

Defere-se o pedido de p.155/158.

Considerando a inércia do requerido, declara-se preclusa a produção da 

prova pericial.

 Para o seguimento do feito, intime-se o autor para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 206665 Nr: 2546-07.2018.811.0037

 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: POSTO ROMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE BRASIL PETRÓLEO LTDA, 

ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE MICHELE DIAS - 

OAB:OAB/MT 12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MONTE - 

OAB:159383, VERA CECÍLIA C. DE . FERREIRA MONTE - OAB:128.132

 Visto,

Para melhor análise do pedido de justiça gratuita, intime-se o embargante, 

por meio de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada 

(declaração de imposto de renda, balanço contábil e outros), sob pena de 

indeferimento do pedido de assistência judiciaria gratuita (art.99 § 2o do 

CPC).

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para análise. 

Certifique-se o necessário.

 Publique-se e intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 161185 Nr: 905-52.2016.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA MATURANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER APARECIDO CLEMENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE F. 

NOGUEIRA - OAB:MT/5.888, JULIANA MATURANA - OAB:248519/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEISE CLEMENTI - 

OAB:197042/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar das partes da 

designação da perícia para o dia 10/05/2018, as 08h, com saída em frente 

ao Fórum desta Comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 12841 Nr: 1432-63.2000.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO ANTÔNIO BARCELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY DA SILVA CAMARGO 

- OAB:MT 6.526-B, FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES FILHO - 

OAB:6.226-A/MT, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 Visto,

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Primavera Diesel Ltda. 

contra Orlando Antônio Barcella, ambos qualificados nos autos.

As partes entabularam acordo, para tanto requerem a homologação e 

extinção do processo (p.529/531).

É o relatório. Fundamenta e decide-se.

Forte nesses Fundamentos, o Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo de 

p.529/531, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Em 

consequência, julga extinto este feito, com resolução do mérito, na forma 

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

Custas e taxas judiciarias pagas (p.29).

Honorários como convencionado entre as partes.

Com o trânsito em julgado desta, e observadas às formalidades legais, 

arquive-se.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 126467 Nr: 9015-45.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TRIÂNGULO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO 

- OAB:152305/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defere-se o pedido de p.207.

Realizou-se a pesquisa de veículos pelo sistema RENAJUD, a qual restou 

frutífera, inserindo a restrição judicial, conforme documento anexo.

Intime-se o executado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente para que tome ciência acerca das restrições judiciais, 

querendo manifestem-se no prazo de 15 (quinze) dias.

 Decorrido o prazo, intime-se o exequente para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 25048 Nr: 1531-28.2003.811.0037
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 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO RIBEIRO DE MORAES - ESPÓLIO, 

POLIANA PIERGENTILE DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Defere-se o pedido de p.191.

Em consonância com o disposto no art.313 do Código de Processo Civil, 

determina-se a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, 

durante o qual se suspenderá a prescrição.

 Decorrido o prazo, o autor deverá promover o regular andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo.

 Observadas às formalidades legais proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico da corregedoria, levando o feito ao 

arquivo provisório até o prazo final da suspensão.

 Intime-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 69171 Nr: 1479-85.2010.811.0037

 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: ROQUE LAZARI

 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, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 Visto,

Considerando a divergência das partes em relação aos valores dos 

honorários periciais (p.432/434 e 450), nomeia-se em substituição o perito 

contador Samoel da Silva, CRC/MT 2888, o qual poderá ser localizado 

pelos telefones (66) 3498-1159 ou (65) 9986-1206, com endereço na 

Avenida Porto Alegre, n.º 440-A, Primavera do Leste/MT, o qual deverá 

ser intimado para manifestar seu interesse na execução da perícia.

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito; arguir o impedimento ou a 

suspeição do perito, se for o caso; indicar assistente técnico, se entender 

pertinente e apresentar quesitos.

Na sequencia, intime-se o perito nomeado para, no prazo de 05(cinco) 

dias apresentar: proposta de honorários, contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais.

Apresentada a proposta, intime-se a parte requerida providenciar o 

pagamento dos honorários periciais.

Com o laudo, manifestem-se as partes, no prazo de 10 (dez) dias, 

devendo informar se ainda possuem interesse na produção de outras 

provas.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 31352 Nr: 3436-34.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO-MARIANA PRODUTOS AGRÍCOLAS 

LTDA, MARCELO LOPES DA SILVA, ADRIANA VIOLADA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:10.365-A, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:SP 76458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAIANA FRANCISCATTO DE 

PIZZOL - OAB:RS-45927, CRISTIANO ROESLER BARUFALDI - 

OAB:55179/RS, IRACILDO PEREIRA DE CARVALHO - OAB:7681/MT, 

WILSON ALEXANDRE BARUFALDI - OAB:OAB/RS - 47058, WILSON 

BARUFALDI - OAB:RS 7561

 Visto,

Trata-se de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente 

proposta por Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. contra Agro-Mariana 

Produtos Agrícolas Ltda., Marcelo Lopes da Silva e Adriana Violada 

Lopes, todos qualificados.

As partes entabularam acordo, onde ficou determinada a suspensão da 

ação até o seu cumprimento, e após, a extinção do feito, desistindo as 

partes do prazo recursal (p.199/203).

 O referido acordo foi homologado à p.204, suspendendo-se o processo 

até o dia 05/04/2018.

Decorrido o prazo, a exequente informa que o acordo foi integralmente 

cumprido, requerendo a extinção da ação (p.212).

Decide-se.

Fortes nesses fundamentos, com o recebimento do débito, o Estado-Juiz 

julga extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do CPC.

Custas e taxas judiciárias pagas (p.39/40).

Honorários conforme convencionado entre as partes.

Por fim, como as partes renunciam ao prazo recursal, então, 

HOMOLOGO-O, e, com isso, 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.: 147383 Nr: 3200-96.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DO CARMO CABRAL, SIMONE 

GALBIERI CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA QUEIROZ GARCIA 

LEITE NOGUEIRA - OAB:14588-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Defere-se o pedido de penhora no rosto dos autos, nos termos do artigo 

674 do Código de Processo Civil, da quantia em dinheiro de R$148.631,00 

(cento e quarenta e oito mil seiscentos e trinta e um real), da titularidade do 

executado, no processo n° 1381-61.2014.811.0037 código 128472 em 

tramite nesta comarca.

 Determina-se que seja feita nos moldes dos artigos 671 e 673 do mesmo 

Códex.

 Intime-se a parte executada, pessoalmente ou na pessoa de seu 

advogado, para que tome ciência acerca da lavratura do termo de 

penhora, advertindo-o acerca da possibilidade de interposição de 

embargos no prazo legal.

Cumpridas as deliberações acima, intime-se o exequente dar 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 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

 Visto,

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Adão de Oliveira 

Pereira e Maria Lenir de Almeida Pereira contra Banco do Brasil S/A, todos 

qualificados.

Intimou-se o executado para efetuar o pagamento da divida (p.226), o qual 

apresentou impugnação, alegando excesso de execução, efetuou o 

pagamento do valor do débito para garantia do juízo e requereu a remessa 

do feito para a contadora judicial (p.228/231).

O exequente informa que apresentou cálculo equivocado e que o cálculo 

apresentado pelo executado esta correto, concordando com o valor 

apresentado, requerente o levantamento do valor e expedição de alvará 
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(p.233/234).

É o relatório. Fundamenta-se e Decide-se.

 Fortes nesses fundamentos, ante a concordância do exequente e 

considerando que o executado efetuou o pagamento do débito, 

homologa-se o cálculo apresentado pelo executado.

Por todo o acima exposto, o Estado-Juiz julga extinto o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Taxas, custas judiciarias e honorários pagos.

 Com o trânsito em julgado da sentença, expeça-se alvará em favor dos 

exequentes, conforme solicitado a p.233 e o valor remanescente em favor 

do executado, devendo este apresentar dados bancários para expedição 

de alvará.

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.: 36781 Nr: 4708-29.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTEL PRIMAVERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FRANCISCO 

QUESADA - OAB:MT. 6.288-A

 Visto,

 Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO manejado pelo exequente 

contra certidão de impulsionamento de p.273, alegando que foi intimado 

para apresentar matricula atualizada do imóvel e endereço atualizado dos 

executados, mas que não há nos autos imóveis penhorados e sim objetos 

móveis.

 Intimado, o executado quedou-se inerte (p.299).

É o relatório. Decide-se.

Os embargos declaratórios têm como finalidade completar a decisão 

omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. 

Para admissibilidade dessa espécie de recurso, é necessária a existência 

destes três requisitos (obscuridade, contradição ou omissão), conforme 

descreve o artigo 1022, do CPC.

Verifica-se que conforme caput do artigo 1022 do CPC, somente é 

possível a interposição do referido recurso contra decisão, não cabendo 

sobre certidão de impulsionamento.

Por essas razões, por não, o Estado-Juiz não conhece o presente 

recurso por não se enquadrar nas hipóteses do artigo 1022 do CPC.

Outrossim, considerando os princípios da fungibilidade e celeridade 

processual, cancela-se o impulsionamento de p.273 e determina-se que a 

Sra. Gestora cumpra-se a decisão de p.260/263, referente aos bens 

móveis.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 197766 Nr: 7660-58.2017.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT 22.165-A, GUSTAVO R. GOES NICODELLI - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o comprovante de pagamento de título não é o documento 

para confirmação do pagamento da diligência, deste modo, intimo a parte 

autora para juntar aos autos a Guia de pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo de 05 dias, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO da Carta 

Precatória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 142324 Nr: 838-24.2015.811.0037

 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: BRUNA TRINDADE DA SILVA, NELCI DA TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DA ROSA GOMES - 

OAB:MT/12610, BIANCA SANFELICE - OAB:19998-B-MT, BRUNA 

SANFELICE GAVIOLI - OAB:14587/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Visto,

Trata-se de “Embargos de Declaração” proposto pelo requerido, em 

relação à sentença proferida a p. 158/162, alegando omissão e 

contradição (p.163/166).

Intimado, o autor quedou-se inerte (p.169).

Decide-se.

Recebe-se o presente recurso, uma vez que é tempestivo.

Os embargos declaratórios têm como finalidade completar a decisão 

omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. 

Para admissibilidade dessa espécie de recurso, é necessária a existência 

destes três requisitos (obscuridade, contradição ou omissão), conforme 

descreve o artigo 1022, do CPC.

O Estado-Juiz conhece dos embargos declaratórios, na forma do artigo 

1022 do NCPC, e o acolhe para sanar o erro. Nesses termos, por se tratar 

de omissão/contradição passível de correção, deverá constar a seguinte 

redação na sentença:

 “Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga procedente o pedido 

inicial para condenar a Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro 

DPVAT S/A ao pagamento da indenização securitária por invalidez 

permanente – DPVAT à parte autora Bruna Trindade da Silva, 

representada por sua genitora Nelci da Trindade, no valor de R$ 7.087,50 

(sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), bem como ao 

pagamento do reembolso de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

referente às despesas de assistência médica e suplementares, em 

consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma 

do art. 487, I do CPC.

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”.

Em relação à correção monetária dos gastos com despesas médicas deve 

incidir desde o efetivo desembolso. (TJMT. Ap 18543/2017, DES. DIRCEU 

DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/04/2017, 

Publicado no DJE 27/04/2017).

No mais persiste a sentença tal como está lançada.

Com o trânsito em julgado da presente decisão, e nada mais sendo 

postulado, arquive-se com as certificações e baixas necessárias.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 18516 Nr: 513-06.2002.811.0037

 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): ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT

 Visto,

 Defere-se o pedido de p.440.

Oficie-se a comarca de Poxoréo, conforme solicitado.

Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 155614 Nr: 7038-47.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MASSANORE BANDO, JANAINA 

ROSSAROLLA BANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:OAB/SP 154.694, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:MT 12406-A, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:MT 12.411-A, RICARDO NEVES COSTA 

- OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO - OAB:12951

 Vistos,

Considerando que o exequente não concorda com a substituição da 

penhora dos maquinários, defere-se o pedido de p.79 e determina-se a 

expedição de mandado para (a) seja realizada a remoção e depósito (em 

mãos do exequente) de veículos que estejam em poder do executado; (b) 

seja providenciada pelo Oficial de Justiça a avaliação dos respectivos 

bens, tendo por base tabela de preço praticado pelo mercado; (c) seja o 

executado intimado da avaliação.

Expeça-se o respectivo mandado, devendo a parte exequente 

providenciar o recolhimento das custas da diligência.

Caso o bem não seja localizado nos endereços indicados, intime-se a 

parte executada, na pessoa de seu advogado, caso não possua 

pessoalmente, para no prazo de 05(cinco) dias, indicar a exata 

localização dos bens, sob as penas do art. 774 do Código de Processo 

Civil, fixa-se multa 500,00 (quinhentos reais) sob o valor atualizado do 

débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, até o 

limite correspondente ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com o cumprimento da ordem ou caso não seja infrutífera a remoção, 

intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 

15(quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 168650 Nr: 4580-23.2016.811.0037

 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: COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILÁRIO JOSÉ MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO DE ARRUDA 

SOARES - OAB:MT/20602/A, MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095, KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - OAB:MT/10062

 Visto,

Passa-se ao saneamento do processo.

 Não há preliminares a ser analisada e não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (CPC, art. 354) ou de julgamento antecipado da lide 

(CPC, art. 355), e em relação às demais arguições, tratam-se questões de 

mérito e serão analisados em sentença, de modo que se declara saneado 

o processo.

Em relação à matéria de fato, fixa-se como pontos controvertidos, aqueles 

delineados na petição inicial e na peça de contestação.

De acordo com o art. 3º, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados 

pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e 

não somente na audiência inicial.

Desta forma, e em respeito à primazia da autocomposição, designa-se 

audiência de conciliação para o dia 19/07/2018, às 13h30min, a ser 

realizada pelo conciliador deste juízo, na sede do Fórum desta Comarca.

Não havendo acordo e independente de nova intimação, no dia seguinte a 

realização da audiência inicia-se o prazo de 15(quinze) dias, para as 

partes informarem se possuem provas a produzir, esclarecendo a 

necessidade e pertinência da mesma, valendo o silêncio pela inexistência.

Caso não tenham provas a produzir, esclareçam se entendem que o 

processo em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento 

conforme o estado do processo (artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015).

 Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

Por fim, intimem-se as partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

caso queiram, se manifestem, findo o prazo a decisão saneadora se torna 

estável (art.357, § 1º do Código de Processo Civil).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 25538 Nr: 1920-13.2003.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO E INDUSTRIAS BRASILEIRAS COINBRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVOSTIAN REUTOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES FILHO - 

OAB:6.226-A/MT, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21051/B/MT, MÁRIO CREMA 

- OAB:MT 3873

 Visto,

Indefere-se o pedido de justiça gratuita, uma vez que verifica-se através 

dos documentos de p.516/524, que o executado possui condições de 

arcar com as diligencias do oficial de justiça.

Cumpra-se integralmente a decisão de p.490.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 115670 Nr: 6233-02.2012.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO FERNANDES DA SILVA FILHO & CIA 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-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.: 206550 Nr: 2487-19.2018.811.0037

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVANDRO TONI, ALZIRA CAETANO TONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Forte nesses fundamentos, o Estado-juiz defere a tutela pleiteada, 

determinando a imediata expedição de oficio ao cartório, para que proceda 

a baixa da referida averbação, constante no item AV 7 da matricula n° 605 

e decretando a nulidade da caução ofertada na ação cautelar código 

158007, uma vez que o imóvel não pertence aos requeridos, nos termos 

do artigo 294 e 300 ambos do Código de Processo Civil.Intime-se o 

executado para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.Decorrido o 

prazo, intime-se o exequente para aditar a petição inicial, nos termos do 

artigo 303, inciso I do Código de Processo Civil.Após, concluso para 

análise.Intime-se. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 150087 Nr: 4453-22.2015.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVANDRO TONI, ALZIRA CAETANO TONI, ALAN 

CESAR CAETANO TONI, JEAN CARLOS CAETANO TONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEIXEIRA DE ARAÚJO E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:MT 

4735, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:MT/644
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B, TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA - OAB:MT/19497

 Visto,

Considerando o deferimento do pedido de tutela no processo código 

206550, intime-se os requerentes para substituir a caução ofertada, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revogação da liminar.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 145752 Nr: 2429-21.2015.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEIXEIRA DE ARAUJO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVANDRO TONI, ALZIRA CAETANO TONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMASIO - 

OAB:7222B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Defere-se o pedido de p.60 e determina-se a devolução do prazo ao 

requerente.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 152339 Nr: 5499-46.2015.811.0037

 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: EDVANDRO TONI, ALZIRA CAETANO TONI, ALAN 

CESAR CAETANO TONI, JEAN CARLOS CAETANO TONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEIXEIRA DE ARAÚJO E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:MT 

4735, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:MT/644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANI PINTO DE LARA 

VIEIRA - OAB:MT/19497

 Visto,

Em relação a preliminar de impugnação ao valor da causa arguida pelo 

requerido, verifica-se que o valor da causa, nos casos em que o pedido 

pode ser quantificado pecuniariamente, deve corresponder ao benefício 

econômico pretendido, nos termos do artigo 291 CC e artigo 292, § 3º, do 

CPC/2015.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - 

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – CONTÉUDO ECONÔMICO – 

PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. O valor da causa deve corresponder 

ao beneficio patrimonial perseguido pelo autor, admitindo-se seja atribuído 

o valor de alçada somente quando não tenha conteúdo econômico, o que 

não é o caso dos autos. (AI 127863/2012, DRA. VANDYMARA G. R. P. 

ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/11/2013, Publicado 

no DJE 28/11/2013) (TJ-MT - AI: 01278633920128110000 127863/2012, 

Relator: DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, Data de Julgamento: 

19/11/2013, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/11/2013).

A jurisprudência dos superiores tribunais é firme no sentido de que o valor 

da causa deve corresponder ao seu conteúdo econômico, considerado 

como tal o valor do benefício econômico que o autor pretende obter com a 

demanda, inclusive em sede de mandado de segurança" (STJ, AgRg no 

AREsp 475.339/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 

de 23/09/2016).

 Nesse contexto, à luz das provas dos autos, concluiu que o valor da 

causa atribuído pelos autores se mostra completamente incompatível com 

o benefício econômico que poderá ser auferido pela parte autora, caso o 

pedido venha a ser julgado procedente, logo, acolhe-se a preliminar.

Assim, intimem-se os requerentes para efetuar o providenciar o 

recolhimento da diferença do valor das taxas e custas processuais, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito.

Decorrido prazo para eventual interposição de recurso, certifique-se e 

anote-se na distribuição o valor da causa ora corrigido.

Após, concluso.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 137579 Nr: 8734-55.2014.811.0037

 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: LUIS CARLOS FERREIRA DE FARIA, IDENI GUIMARÃES 

FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MESQUITA DA SILVA - 

OAB:MT/15.209, DANIEL DA COSTA GARCIA - OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT 8530-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.227/229, no prazo de 48hs, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 19926 Nr: 1786-20.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci Luiz Scopel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A .

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEDSON CARVALHO DA SILVA 

- OAB:MT 7.136-B, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, JOÃO RICARDO TREVIZAN - OAB:5.200/MT, 

LASTHENIA DE FREITAS BARÃO - OAB:MT 4.695, MÁRIO CARDI FILHO 

- OAB:MT 3.584-B, THIAGO DE ABREU FERREIRA - OAB:5928, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:MT 3150-A

 Em consulta no Siscon/DJ foi constatado que o alvará de fls. 644 foi 

cancelado face a inconsistência de dados. Assim, nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 9.1.1, impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para dar andamento 

ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 60096 Nr: 7693-63.2008.811.0037

 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: ANTONIO JOSE ESPERANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208 MT

 Visto,

Trata-se de Ação de Cobrança manejada por Antônio Jose Esperança 

contra Banco do Brasil, ambos qualificados.

Alega que possuía contrato com o banco réu relativo à aplicação em 

caderneta de poupança, pelo qual deveria receber crédito mensal 

equivalente à inflação do período.

 Busca receber diferenças de remuneração pelos planos econômicos, 

uma vez que não foi aplicado à referida conta o índice devido da época, o 

que lhe gerou grande perda, referente a conta nº5994-1 e agência 

3628-5.

Requer a procedência da presente demanda e condenação do requerido 

ao pagamento do valor das diferenças de remuneração.

Junta documentos (p.20/25).

Em contestação, o requerido refuta os argumentos das exordial e pede a 

improcedência da ação (p.28/47).

Houve réplica (p.53/59).

Suspendeu-se ação (p.61/65).

É o relatório. Fundamenta-se e Decide.

O processo encontra-se pronto para a prolação da sentença, não 

havendo necessidade de outras provas além das existentes, à medida 

que se cuida de matéria unicamente de direito, portanto, prescinde de 

produção de prova em audiência, nos termos do artigo 355, do Código de 

Processo Civil.

No que tange à preliminar de litispendência, em razão do Recurso 
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Extraordinário nº 375.709, esta não assiste razão. Isso porque o 

ajuizamento de Ação Coletiva não impede que os consumidores defendam 

seus direitos individualmente. Com efeito, dispõem os artigos 81 e 104, da 

Lei 8.078/90, in verbis:

"Art. 81 - A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das 

vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste 

código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares 

pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste 

código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular 

grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte 

contrária por uma relação jurídica base;

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os 

decorrentes de origem comum."

"Art. 104 - As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo 

único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, 

mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem 

os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações 

individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a 

contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva."

Assim sendo, rejeita-se a preliminar de litispendência.

Quanto à legitimidade passiva do banco, a jurisprudência do STJ, entende 

que a instituição financeira depositária possui legitimidade passiva ad 

causam para figurar em ações que visam à atualização das cadernetas de 

poupança pelo índice inflacionário expurgado por planos econômicos.

Nesse sentido, citam-se precedentes jurisprudenciais:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 

LEGITIMIDADE PASSIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE 

POUPANÇA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO 

STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência 

consolidada desta Corte, a instituição financeira depositária é parte 

legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o 

recebimento das diferenças de correção monetária de valores 

depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos 

inflacionários do Plano Collor II. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento" (AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 970.547/SP, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 

01/10/2015).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMNARES DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - PRESCRIÇÃO E DECADENCIA – 

AFASTADAS - CADERNETA DE POUPANÇA – PLANO COLLOR I – PLANO 

COLLOR II - DIFERENÇA DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – 

POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ré 

tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, porque ela 

figurou como depositária dos valores conservados pelo autor em contas 

poupança, como demonstram os documentos constantes nos autos. A 

instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo 

passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de 

correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, 

decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor 

I e Collor II; com relação ao Plano Collor I, contudo, aludida instituição 

financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se 

buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de 

poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio. (REsp 1107201/DF - 

Relator Min. Sidnei Beneti - 06/05/2011) Inexiste prescrição se a ação foi 

proposta dentro do prazo vintenário. Conforme julgado de incidente de 

recurso repetitivo pelo STJ, “o índice a ser aplicado para a correção das 

cadernetas de poupança é o IPC, o qual deve ser calculado em janeiro/89 

pelo índice de 42,72%, em março/90 pelo índice de 84,32% e em 

fevereiro/91 pelo índice de 21,87% (REsp nº 1107201/DF). Com relação a 

alegação de prazo decadencial de 90 dias, esta é inoportuna e não guarda 

relação com o caso dos autos, não havendo que se falar em vício 

aparente ou de fácil constatação, posto que a relação que se discute diz 

respeito à insuficiente aplicação de índices de correção monetária em 

conta-poupança dos requerentes mantida junto ao réu, não se 

relacionando a eventuais obstáculos ao uso e gozo de produtos ou 

serviços. (Ap 134408/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/01/2017/ TJ-MT).

Por todo o acima exposto, à alegação de ilegitimidade passiva ad causam, 

não assiste razão, por ser a instituição bancária depositária, não havendo 

como afastar sua legitimidade para responder sobre os indexadores 

incidentes nos depósitos efetuados a título de poupança em seu 

estabelecimento, razão pela qual, rejeita-se a preliminar.

Em relação à arguição de prescrição, o prazo prescricional para 

restituição de valores pagos indevidamente em virtude dos planos 

econômicos é vintenária (art. 177, do Código Civil de 1916), não se 

aplicando o disposto no art. 178, § 10, III, do Código Civil de 1916, de forma 

que não há se falar em reconhecimento da prescrição quinquenal.

Nesse sentido:

“A prescrição para a restituição/repetição de valores pagos indevidamente 

em virtude de contrato bancário segue os prazos previstos no art. 177 do 

Código Civil de 1916 e no art. 205 do Código Civil de 2002, respeitada a 

norma de transição do artigo 2.028 deste último diploma legal, e tem como 

termo de início de contagem o momento da lesão de direito”. (STJ AgRg no 

AREsp 613.323/RS).

No caso dos autos, dúvida não há de que a pretensão do requerente, não 

se encontra fulminada pela prescrição, sendo assim inaplicável o art. 27 

do CDC. Do mesmo modo os juros remuneratórios nas ações de cobrança 

referentes a reajustes de saldo em caderneta de poupança possuem 

natureza de obrigação principal e sujeitam-se à prescrição vintenária.

Outrossim, tratando-se de diferença de índice de correção monetária de 

caderneta de poupança (expurgos), não incide o regime da decadência 

pelo CDC, mas o da prescrição pelo Código Civil.

Em relação à falta de interesse de agir, esta resta prejudica, uma vez que 

na inicial o autor juntou requerimento administrativo, e na impugnação o 

extrato da conta.

Passa-se a análise do mérito.

Para cobrança dos expurgos inflacionários, é fundamental a comprovação 

da existência e titularidade da conta poupança, que referida conta tenha 

aniversário na primeira quinzena do período e, para analisar se há ou não 

direito à correção, deve estar provada a existência de saldo (não 

importando o quantum) no período compreendido pelos planos 

econômicos.

Cabe à parte autora providenciar previamente a documentação essencial 

à demonstração de que tinha contrato de poupança com a ré, na época 

dos rendimentos desejados, saldo positivo em conta no período postulado 

e a “data de aniversário” para crédito mensal.

Com efeito, o autor trouxe a prova da existência de conta 5994-3, mas não 

trouxe prova de saldos dos períodos entre 1987 a 1991, como se extrai do 

extrato, este se refere ao ano de 1992, bem como consta no mesmo que 

no período de 31/12/1991 o saldo como zerado (p.59).

É ônus da parte requerente demonstrar a existência de saldo no período, 

em comprimento a regra do art. 333 do Código de Processo Civil:

“O ônus da prova incumbe: I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu 

direito; II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor.”

Deixando a parte autora de trazer elementos probatórios mínimos do direito 

que alega, não demonstra a verossimilhança de suas alegações. Do 

conjunto probatório coligido aos autos não restou evidenciada existência 

de saldo em conta poupança de titularidade ao autor para que fosse 

aplicada a correção, se devida, impondo-se a improcedência da ação.

DISPOSITIVO:

Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga IMPROCEDENTE, com 

fulcro no art. 487, I, CPC/15.

Sucumbente, condena-se a parte autora ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que se fixa em R$ 1.000,00 (mil reais), em 

consonância com o artigo 85, parágrafo 8°, do Código de Processo Civil, 

em vista do trabalho realizado e pelo período de tramitação da demanda, 

restando suspensa a exigibilidade por litigar sob a égide da assistência 

judiciária gratuita (artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil).

 Com o transito em julgado da sentença, certifique-se e 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.: 122498 Nr: 5035-90.2013.811.0037

 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: MIRIAN DE LIMA FERREIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO J. SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9.069-A, JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:MT 

16168-A

 Certifico que, nesta data, a requerente Mirian de Lima ficou ciente do 

alvará de fls. 165.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 22585 Nr: 3622-28.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARSO ANDREI GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CREMA - 

OAB:2860-A-MT, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873, Marlon César Silva 

Moraes - OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 Vistos,

Defere-se o pedido de p.129/131.

Procedeu-se a consulta ao sistema BACENJUD para bloqueio de ativos 

financeiros em nome dos executados, a qual foi parcialmente positivo, 

conforme documento anexo.

 Considerando que o bloqueio foi parcialmente frutífero, intime-se o 

executado, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, 

para que tomem ciência dos bloqueios e no prazo de 5 (cinco) dias, caso 

queiram, se manifestem acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros, 

podendo os executados alegarem/comprovarem que as quantias 

indisponíveis são impenhoráveis ou ainda remanescem indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros (art.854, §3º, incisos I e II do Código de 

Processo Civil).

Decorrido o prazo, intime-se o exequente para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 18898 Nr: 774-68.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM-EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, FABIOLA PASINI - OAB:MT 5.033, LUCIANA SERAFIM 

DA S. OLIVEIRA - OAB:4961/MT, SÉLIA BORGES DE MORAIS - 

OAB:10.226/MT, VASCO RIBEIRO G. DE MEDEIROS - OAB:3665-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CREMA - 

OAB:2860-A-MT, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873, Marlon César Silva 

Moraes - OAB:5629/MT

 Vistos,

Defere-se o pedido de p.482/483.

Realizou-se a consulta ao sistema BACENJUD para bloqueio de ativos 

financeiros do executado, restando infrutífera, conforme documento 

anexo.

 Em relação ao pedido do executado de p.484/485, intime-se o exequente 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, concluso para análise.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 167495 Nr: 3926-36.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEODAR REUTOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALÉRIA GRECCO TEIXEIRA - 

OAB:MT/12594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos,

Defere-se o pedido de p.61/62.

Realizou-se a consulta ao sistema BACENJUD para bloqueio de ativos 

financeiros dos executados, restando parcialmente frutífera (R$97,36), 

conforme documento anexo.

 Intime-se o exequente para se manifestar, bem como para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 50840 Nr: 6186-04.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA ROBERTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAGLIANI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA ROBERTA DA SILVA - 

OAB:6902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 Vistos,

Defere-se o pedido de p. 354.

Realizou-se a consulta ao sistema BACENJUD para bloqueio de ativos 

financeiros em nome do executado, restando positivo, conforme 

documento anexo.

 Considerando que o bloqueio foi frutífero, intime-se o executado, na 

pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para que tomem 

ciência dos bloqueios e no prazo de 5 (cinco) dias, caso queiram, se 

manifestem acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros, podendo os 

executados alegarem/comprovarem que as quantias indisponíveis são 

impenhoráveis ou ainda remanescem indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros (art.854, §3º, incisos I e II do Código de Processo Civil).

Decorrido prazo, intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 120989 Nr: 3483-90.2013.811.0037

 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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMAVERA COMÉRCIO DE MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONEIA ILDA VERONEZE - 

OAB:MT/ 9.070-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defere-se o pedido de p. 96.

Realizou-se consulta no sistema Infojud para busca de endereços em 

nome do requerido, a qual foi frutífera, conforme documento anexo.

 Expeçam-se os ofícios conforme solicitado.

Determina-se nova tentativa de citação do requerido.

Após, intime-se o requerente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 72162 Nr: 4477-26.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTIBAR COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA HOTÉIS E 

RESTAURANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENÉSIO FRANCISCO FRITZEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIA ROSSETTO THEODORO 

- OAB:MT 11.675-B, MARCELO ANTÔNIO THEODORO - OAB:MT 

11.672-B

 (...)Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga extinto o processo, 
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sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.Custas e taxas judiciárias pagas (p.26/29).Sem honorários, 

uma vez que não se formou o contraditório.Realizou-se a baixa das 

restrições inseridas no veículo do executado (p.92), conforme documento 

anexo.Com o trânsito em julgado desta e observadas às formalidades 

legais, arquivem-se os autos. Publicada e registrada a presente sentença 

pelo Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001040-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WALDENOR DE JESUS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELIO ROSA DE MORAES OAB - MT0018464A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1001040-13.2017.8.11.0037 

REQUERENTE: WALDENOR DE JESUS SANTOS REQUERIDO: 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,25 de abril de 2018 Lidiane Memoria Campos Gestor 

(a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000754-69.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDNIZIA APARECIDA GENTIL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1000754-69.2016.8.11.0037 

REQUERENTE: EDNIZIA APARECIDA GENTIL DA SILVA REQUERIDO: 

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,25 de abril de 2018 Lidiane Memoria 

Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003199-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ LOBO SANTIAGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA MAMEDE BECK ROVERI OAB - MT13621/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1003199-26.2017.8.11.0037 AUTOR: 

JOSE LUIZ LOBO SANTIAGO 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,25 de abril de 

2018 Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001493-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTUNES DOS SANTOS RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1001493-71.2018.8.11.0037 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 de 15 

(quinze) dias impugnar a contestação. Primavera do Leste, 25 de abril de 

2018 Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001550-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. O. I. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA NARA VISSOTTO MACCARINI OAB - MT13614-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1001550-89.2018.8.11.0037 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 de 

15(quinze) dias impugnar a contestação. Primavera do Leste, 25 de abril 

de 2018 Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128492 Nr: 1396-30.2014.811.0037

 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: ETELVINA RODRIGUES SILVA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:MT 14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, 

SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - OAB:MT 14.353, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Homologo o pedido de desistência da oitiva da testemunha 

ANTONIA. Permaneçam os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.

MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 109313 Nr: 8519-84.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUATRO IRMÃOS TRANSPORTES E 

COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOSMAR NERIS - 

OAB:232751/SP, JULIANA FALCI MENDES - OAB:223768

 Processo nº 8519-84.2011.811.0037 (Código 109313)

Vistos.

 Defiro o requerimento de fl. 210 e determino a suspensão do feito por 120 

(cento e vinte) dias.

Aguarde-se na secretaria.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 24 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128352 Nr: 1275-02.2014.811.0037

 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: ELI SOUZA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 
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- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1275-02.2014.811.0037 (Código 128352)

Vistos.

 Trata-se de pedido de aditamento à petição inicial formulado quando da 

apresentação de réplica.

 Devidamente intimado, o requerido não concordou com o aditamento.

 Assim, considerando que a angularização da relação processual já se 

estabilizou, o consentimento do requerido é necessário ao aditamento do 

pedido, de modo que, nos termos do artigo 329, II, do Código de Processo 

Civil, REJEITO o aditamento ao pedido inicial.

 Diante disso, decorrido o prazo recursal, retornem os autos conclusos 

para sentença.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 24 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127013 Nr: 9546-34.2013.811.0037

 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: MARIA SOCORRO RODRIGUES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos 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.: 204610 Nr: 1618-56.2018.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO BORGES DE MENEZES, LILIAN COSTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - 

OAB:MT 20.261-B, VINICIUS MANOEL - OAB:318862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Defiro o pedido de juntada de substabelecimento. Considerando 

que não houve o pagamento de diligência para cumprimento do ato, 

redesigno audiência para o dia 16/05/2018, às 13:30. Sai a advogada da 

parte autora intimada para o recolhimento da diligência, e o não pagamento 

a tempo para cumprimento do ato importará na devolução da missiva. 

Comunique-se. Cumpra-se.

 MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011447-95.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMATEL COMERCIAL ELETRONICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO RODRIGO BIAVATTI (EXECUTADO)

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

8011447-95.2013.8.11.0037; Valor causa: R$ 5.405,75; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[CHEQUE]; Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: PRIMATEL COMERCIAL ELETRONICA 

LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: THIAGO RODRIGO BIAVATTI Pessoa(s) 

a ser(em) intimada(s) Nome: THIAGO RODRIGO BIAVATTI Endereço: 

Rodovia BR 070 KM 265 + 3 KM à esquerda, 0, ZONA RURAL 

-BALNEÁRIO TRAMPOLIM, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 

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. Despacho: Vistos. Considerando que o executado 

não foi localizado no endereço constante dos autos determino seja este 

intimado, por edital, para, no prazo de 15(quinze) dias, efetuar o 

pagamento da condenação, sob pena de execução e multa de 10%, nos 

termos do artigo 523, § 1º, do CPC. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 06 

de dezembro de 2017. Eviner Valério - Juiz 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, NOEMIA KLEIN FERNANDES , 

digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 25 de abril de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: 

RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - 

MT - CEP: 78850-000 - TELEFONE: (66) 3500 1100

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011679-73.2014.8.11.0037

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:

BRAZ VITOR DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO Dados do processo: Processo: 

8011679-73.2014.8.11.0037; Valor causa: R$ 314,79; Tipo: Cível; Espécie: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[DUPLICATA]; Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MARIA MADALENA ZANATTA - EPP 

Parte Ré: EXECUTADO: BRAZ VITOR DE ARAUJO Pessoa(s) a ser(em) 

intimada(s) Nome: BRAZ VITOR DE ARAUJO Endereço: RUA BENEDITO 

FERRON, 852, SÃO SEBASTIÃO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-000 

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. Despacho: Vistos, Trata-se de ação de execução de 

titulo executivo extrajudicial, em que figura no polo ativo a empresa Maria 

Madalena Zanatta e no polo passivo a pessoa de Braz Vitor de Araújo. 

Devida as inúmeras tentativas de localização da executada por meio de 

AR e via Oficial de Justiça, todas frustradas, a exequente requereu-se a 

citação editalícia em conformidade com o enunciado 37 do FONAJE: "Em 

exegese ao artigo 53, §3°,§4°, da Lei 9.099/95, não se aplica ao processo 

de execução o disposto no artigo 18, §2°, da referida lei, sendo 

autorizados o arresto e a citação editalícia quando não encontrado o de 

vedor, observados, o que couber, os artigos 830§§ do Código de 

Processo Civil (nova redação - XXI Encontro - Vitória /ES)". Quanto a isto, 

Defiro o pedido (id. n°10122005). Cite-se o executado por edital, para 

efetuar o pagamento da presente execução, no prazo de 03(três) dias. Às 

Providências. Primavera do Leste/MT, 10 de novembro de 2017. 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, 25 de 

abril de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 - 

TELEFONE: (66) 3500 1100

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010848-54.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MOREIRA DIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA GLEICIANE FERREIRA (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO Dados do processo: Processo: 

8010848-54.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 5.341,04; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[COMPRA E 

VENDA]; Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MOREIRA DIAS 
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COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP Parte Ré: EXECUTADO: JESSICA 

GLEICIANE FERREIRA Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) Nome: JESSICA 

GLEICIANE FERREIRA Endereço: Rua COXILHA, 1019, APARTAMENTO 04, 

PONCHO VERDE , PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE acima qualificada, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos do despacho proferida nos autos e 

a seguir transcrito. Despacho: Vistos, Trata-se de ação de execução de 

titulo executivo extrajudicial, em que figura no polo ativo Moreira Dias 

Comércio de Moveis LTDA - EPP e no polo passivo a pessoa de Jessica 

Gleiciane Ferreira. O titulo em comento refere-se a documento particular 

de compra e venda a prazo, validado pela assinatura de duas 

testemunhas, se perfaz no valor de 5.341,04(cinco mil, trezentos e 

quarenta e um reais e quatro centavos). Até o momento houve-se várias 

tentativas de citar/intimar a executada, ma todas sem êxito. O exequente 

requereu a citação editalícia em conformidade com o enunciado 37 do 

FONAJE: "Em exegese ao artigo 53, §3°,§4°, da Lei 9.099/95, não se aplica 

ao processo de execução o disposto no artigo 18, §2°, da referida lei, 

sendo autorizados o arresto e a citação editalícia quando não encontrado 

o devedor, observados, o que couber, os artigos 830§§ do Código de 

Processo Civil (nova redação - XXI Encontro - Vitória /ES)". Quanto a isto, 

Defiro o pedido()id. n°10222084). Cite-se o executado por edital, para 

efetuar o pagamento da presente execução no prazo de 03(três) dias. Às 

Providências. Primavera do Leste/MT, 15 de dezembro de 2017. 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, 25 de abril 

de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA 

DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 - 

TELEFONE: (66) 3500 1100

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010808-43.2014.8.11.0037

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:

MARA CELI NEVES (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS Dados do processo: 

Processo: 8010808-43.2014.8.11.0037; Valor causa: R$ 2.507,38; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[DUPLICATA, 

LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]; Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: MARIA MADALENA ZANATTA - EPP Parte Ré: 

EXECUTADO: MARA CELI NEVES Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) 

EXECUTADO: MARA CELI NEVES Data de Distribuição da Ação: 

02/07/2014 16:03:11. FINALIDADE: CITAÇÃO DO EXECUTADO acima 

qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos 

da ação executiva que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial 

a seguir resumida, para, no prazo de 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 promovida pela EXEQUENTE: MARIA 

MADALENA ZANATTA - EPP em face da EXECUTADA: MARA CELI NEVES 

, na quantia abaixo especificado, a requerente é credora da quantia de R$ 

2.507,38 (dois mil, quinhentos e sete reais e trinta e oito centavos), valor 

este atualizado desde a parcela vencida em 10/02/2012, acrescido da 

multa de 20% pelo descumprimento do acordo (Doc. 02- Item 4). VALOR 

TOTAL DO DÉBITO R$ 2.507,38. Despacho/Decisão: Vistos, Defiro o 

pedido (id. 4894187). Cite-se o executado por edital, para, no prazo de 

03(três) dias, efetuar o pagamento da presente execução. Às 

providências. Primavera do Leste/MT, 15 de dezembro de 2017. Eviner 

Valério - Juiz de Direito - Assinado digitalmente ADVERTÊNCIA: Fica ainda 

advertida a executada de que, aperfeiçoada a penhora, terá o prazo de 30 

(trinta) dias para opor embargos. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, NOEMIA KLEIN FERNANDES, digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 25 

de abril de 2018 SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 - 

TELEFONE: (66) 3500 1100

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002542-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MYRIAN PAVAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002542-50.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 4.094,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: VIVIANE BARBOSA DE 

OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, A parte autora busca a dispensação 

de 100 (cem) ampolas do(s) medicamento(s) Enoxaparina sódica 40mg 

para tratamento de Trombofilia (CID-10 D68). Não obstante a alegada 

urgência e o estado gravídico, constata-se que o feito não traz a receita 

médica para o medicamento vindicado, tampouco a petição inicial e o 

relatório contêm justificativa sobre a ausência desse documento, sendo 

que a praxe judicial tem demonstrado que não se trata de Medicamento 

Isento de Prescrição Médica ((MIP), também conhecidos por venda livre, 

anódinos ou over-the-counther (OTC)). Sobre o tema, a jurisprudência tem 

se pronunciado: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE RECEITA 

MÉDICA ATUALIZADA EMITIDA POR MÉDICO VINCULADO AO SUS. 

ACÓRDÃO COM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAL E 

INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA 

NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 1. (...) 2. Os artigos 2º, § 1º, e 

7º, I e II, da Lei 8.080/1990, tidos por violados, ostentam comando 

genérico, não sendo capazes de infirmar o fundamento do acórdão 

recorrido no sentido de que "o fornecimento dos medicamentos pleiteados 

deve ficar condicionado à apresentação de receita atualizada expedida 

por médicos vinculados ao SUS, devendo tal prescrição ser reavaliada a 

cada seis meses, a fim de se resguardar um melhor controle dos recursos 

públicos destinados a esta finalidade" (fl. 160, e-STJ), o que atrai a 

incidência analógica da Súmula 284 do STF. 3. Agravo Regimental não 

provido. (STJ - AgRg no REsp: 1421283 RJ 2013/0391312-6, Relator: 

Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/05/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014). (destaquei) 

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA. DIREITO DO CIDADÃO. MEDICAMENTO COMPROVADAMENTE 

NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DA PARTE. NECESSIDADE DE 

APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. (...) A disciplina constitucional 

relativa ao direito à saúde, tal qual inserta no artigo 196 da Constituição da 

República, impõe reconhecer seja dever da administração pública o 

fornecimento de medicamento e tratamento adequados, sempre em 

respeito à cláusula da reserva do possível, desde que apresentada 

periodicamente a receita médica. (TJ/MG, REEX: 10241140008848003 MG, 

Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 07/04/0015, Câmaras Cíveis/ 

5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/04/2015) (destaquei) 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. ALTERAÇÃO NA 

PRESCRIÇÃO MÉDICA. QUANTIDADE DE FÁRMACO EQUIVOCADA. 

SENTENÇA EXTRA PETITA. ERRO MATERIAL SUPRIDO PELA 

APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA ATUALIZADA. DEVER 

CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. É pacífico o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça de que, em obrigação de fazer, que não há 

julgamento extra petita se o Tribunal a quo entende ser nítido o direito ao 

recebimento de medicamento reivindicado da forma como prescrito, 
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considerando, entretanto, necessária a apresentação de receita médica 

como forma de fiscalização. (Ap 113376/2012, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/09/2013, Publicado no 

DJE 25/09/2013) (destaquei). REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - 

DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS - 

MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO - MEDIANTE APRESENTAÇÃO E 

RETENÇÃO PERIÓDICA DE RECEITA MÉDICA - HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - 

SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE - APELO PREJUDICADO. 1.(...) 2. 

Imprescindível que o medicamento de uso contínuo seja fornecido pelo 

órgão público mediante apresentação e retenção periódica de receita 

médica original. 3. (...) (Apelação / Remessa Necessária 179709/2016, 

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, TJ/MT, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/02/2017, 

Publicado no DJE 15/03/2017). (destaquei) Ademais, dispõe o Enunciado 

15 do CNJ o seguinte: ENUNCIADO 15. As prescrições médicas devem 

consignar o tratamento necessário ou o medicamento indicado, contendo a 

sua Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a 

Denominação Comum Internacional (DCI), o seu princípio ativo, seguido, 

quando pertinente, do nome de referência da substância, posologia, modo 

de administração e período de tempo do tratamento e, em caso de 

prescrição diversa daquela expressamente informada por seu fabricante, 

a justificativa técnica. (Aprovado na I Jornada de Direito da Saúde do 

Conselho Nacional de Justiça, em 15 de maio de 2014, em São Paulo-SP). 

(destaquei) Não se trata de uma conveniência do juízo, mas de um 

corolário da própria lógica de um tratamento medicamentoso, para se 

assegurar que esse seja adequado, seguro e eficaz ao paciente, 

evitando-se, ainda, a automedicação. Além disso, a Ficha Técnica da 

CONITEC sobre a Enoxaprina sódica (disponível em: ,acesso em: 

25.04.2018) e a praxe judicial apontam que o SUS não disponibiliza o 

medicamento ora vindicado, porém fornece os medicamentos Ácido 

acetilsalicílico (comprimidos) 100mg, Heparina sódica (solução injetável) 

5.000UI/0,25ml e Varfarina sódica (comprimidos) 1mg e 5mg, em 

substituição daquele, para a mesma indicação. Por outro lado, segundo o 

Relatório 59 da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no 

SUS (CONITEC), após estudos (pautados em quesitos de segurança e 

eficácia face à heparina não facionada), e consulta pública, a CONITEC 

decidiu pela não incorporação da heparina de baixo peso molecular 

(também chamada de heparina fracionada) em gestantes e puérperas, a 

qual compreende diversas substâncias, dentre elas, a enoxaparina que 

ora se requer. Contudo, a própria CONITEC também ponderou que “Para 

avaliar uma possível superioridade da heparina de baixo peso molecular 

em relação à heparina não fracionada em mulheres grávidas com 

trombofilia, ainda são necessários estudos clínicos randomizados 

controlados com boa qualidade metodológica, incluindo randomização, 

grupo controle e seguimento adequado.” (...) “Há a possibilidade de que, 

dentre os estudos em andamento (ou já concluídos e ainda não 

publicados), sejam apresentadas evidências científicas que possam 

colaborar na resposta das questões ainda pendentes de 

esclarecimentos.”. (...) “No entanto, os estudos localizados demonstraram 

claramente a limitação das evidências científicas atualmente disponíveis 

sobre alguma vantagem clínica ou obstétrica da heparina de baixo peso 

molecular em relação à heparina não fracionada, quando analisados os 

quesitos fundamentais de segurança ou eficácia.”. Ademais, tramita no 

STJ o Recurso Especial nº 1.657.156-RJ, afetado ao rito dos recursos 

repetitivos, no qual a Primeira Seção do STJ, por maioria de votos, ajustou 

o tema para os seguintes termos: “Obrigatoriedade do poder público de 

fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS”, 

assim como, “Deliberou, ainda, à unanimidade, que caberá ao juízo de 

origem apreciar as medidas de urgência” (Questão de Ordem suscitada na 

Proposta de Afetação do Recurso Especial nº 1.657.156-RJ, julgado em: 

24/05/2017, DJe: 31/05/2017). Nessa esteira, a consequencial suspensão 

de todos os processos que cuidam da matéria, em âmbito nacional, não 

impede a apreciação do pedido de tutela provisória de urgência formulado 

nestes autos, que, no entanto, demanda maiores esclarecimentos, 

sobretudo à vista das ponderações da CONITEC. Posto isso, determino 

que a parte autora emende a petição inicial (art. 320 do CPC c/c art. 27 da 

Lei 12.153/2009) para juntar: 1) o receituário do medicamento Enoxaparina 

sódica 40mg ou da justificativa para a sua ausência, em caso de MIP, cujo 

documento deverá constar, obrigatoriamente, a Denominação Comum 

Brasileira (DCB)1 ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional 

(DCI)2, bem como a posologia, o modo de administração e o período 

estimado do tratamento (se possível). 2) a justificativa individualizada, do 

médico, para a prescrição do medicamento Enoxaparina sódica 40mg (que 

não é dispensado pelo SUS), em detrimento dos tratamentos 

disponibilizados pelo sistema público para a doença do(a) paciente, 

devendo esclarecer se tais alternativas foram esgotadas ou se são 

inviáveis ao seu quadro clínico e, se possível, o porquê. Também deverá 

apresentar justificativa, caso seja uma prescrição off label, nos termos da 

Lei 9.787/1999, do Enunciado 15 do CNJ e da jurisprudência. Fixo o prazo 

de até 15 (quinze) dias (art. 321 do CPC c/c art. 27 da Lei 12.153/2009). 

Cumprida a diligência ou decorrido o prazo acima, promova-se a imediata 

conclusão. Cumpra-se com urgência. Primavera do Leste/MT, 25 de abril 

de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito em substituição legal 

____________________________________________________________ 

1 XVIII. Denominação Comum Brasileira (DCB). Denominação do fármaco 

ou princípio farmacologicamente ativo aprovada pelo órgão federal 

responsável pela vigilância sanitária; (Art. 3º, inciso XVIII, da Lei 

6.360/1976, inciso incluído pela Lei nº 9.787, de 10.2.1999). 2 XIX. 

Denominação Comum Internacional (DCI). Denominação do fármaco ou 

princípio farmacologicamente ativo recomendada pela Organização 

Mundial de Saúde; (Art. 3º, inciso XIX, da Lei 6.360/1976, inciso incluído 

pela Lei nº 9.787, de 10.2.1999).

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 205978 Nr: 2231-76.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO CARVALHO ESTEVES, PEDRO 

PAULO DA SILVA FELIX DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, EMERSON FLÁVIO DE ANDRADE - 

OAB:6.730/MT

 Código 205978

Vistos, etc.

1. Designo o dia 09/05/2018 às 16:30 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 23 de abril de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 184049 Nr: 933-83.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVELINO PAVÃO CAVALHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O

 Código 184049

Vistos, etc.

1. Em razão do acusado ostentar outra ação penal em curso (Código 

182478), conforme consulta no Sistema Apolo, indefiro o pedido do 

Ministério Público (fl. 34).

2. Assim, não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo 

audiência de instrução para 23/10/2018 às 13:30 horas, onde serão 

ouvidos o(a) ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) 

acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 23 de abril de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024526/4/2018 Página 135 de 598



 Cod. Proc.: 202069 Nr: 218-07.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 Autos código 202069

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 22/10/2018 às 15:00 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 24 de abril de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 186975 Nr: 2476-24.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUSTINO IZAIAS DOS SANTOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLADEMIR ROMEU DE LIMA - 

OAB:MT 20072

 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 

Campo Verde - MT, para oitiva da testemunha Camila Ribeiro Marins.

Primavera do Leste-MT, 25 de abril de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005323-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

I. S. D. C. (AUTOR)

A. P. S. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANNE GRAPIGLIA MACHADO DA SILVA OAB - MT23566/O 

(ADVOGADO)

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005323-70.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 11.244,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[Alimentos, Investigação de Paternidade]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: IZAC SILVA DA CRUZ, ANA PAULA SILVA DA CRUZ 

Parte Ré: RÉU: JOSÉ CARDOSO AMARAL Vistos etc. Sendo 

imprescindível a produção da prova pericial de exame de mapeamento 

genético (DNA), em consonância a cota ministerial de Id. 12067094, 

DESIGNO para coleta do material genético o dia 28 de Maio de 2018, às 

13h00min, devendo a Secretaria da Vara providenciar a intimação do autor 

e sua genitora. Informo que o exame pericial será realizado pelo 

INSTITUTO DE PESQUISA CIENTÍFICA – IPC, sendo que o responsável pela 

coleta do material será o servidor WANDERLEY JOAQUIM DE BARROS, 

matrícula nº 12475, lotado na Diretoria do Foro, que se responsabilizará de 

encaminhá-lo ao respectivo laboratório. Sem prejuízo, EXPEÇA-SE carta 

precatória à Comarca de Porto Velho/RO, deprecando-se a coleta do 

material genético do requerido, o qual ficará responsável pelo pagamento 

do valor correspondente à 50%, devendo ainda consignar expressamente 

as informações relativas à remessa do material ao laboratório. Deverá a 

Secretaria da Vara diligenciar no sentido de obter a tabela do laboratório 

supramencionado, bem como INTIMAR as partes para que compareçam na 

data aprazada portando, cada qual, 50% do valor do exame, bem como 

documentos pessoais (RG, CPF e certidão de nascimento do infante). 

CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defensoria Pública. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 18 de Abril de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000219-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO DE OLIVEIRA WEISSINGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYLA CAMPOS WESCHENFELDER OAB - MS19372 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILIA GABRIELA DE SOUZA LOPES (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000219-63.2018.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. PROCESSE-SE o presente feito em segredo de 

justiça (CPC, artigo 189, II). Em consonância com o disposto no art. 334, do 

Código de Processo Civil, DESIGNO audiência de mediação para o dia 11 

de Junho de 2018, às 10h15min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, 

nos moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem 

de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 

12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se crível ut Termo de 

Cooperação respectivo, devendo a parte requerida ser citada com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as 

partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. CITE-SE e INTIME-SE ao comparecimento, com as 

advertências dos arts. 334, § 8º; c/c 344, ambos do CPC, consignando 

que o prazo da resposta deverá obedecer à regra do art. 335, do mesmo 

codex. Anoto, desde já, que o não comparecimento injustificado do autor 

ou da parte requerida 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 conciliação, 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 c.c. art 

679, também do CPC. Sendo o caso, INTIMEM-SE pessoalmente membros 

do Ministério Público e da Defensoria Pública. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT., 18 de Abril de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000058-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. D. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

GISELE SILVA DE OLIVEIRA OAB - RS70891 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. T. D. A. J. (RÉU)

 

Autos n. 1000058-53.2018.8.11.0040. Vistos etc. Já tendo decorrido o 

prazo pugnado em id. 11809138, INTIME-SE a parte autora para atender o 

comando judicial de id. 11452254, assinalando prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de indeferimento da exordial. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT, 18 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: 1004521-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

C. D. L. R. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - SORRISO/MT (CUSTUS LEGIS)

 

Autos n° 1004521.72.2017.8.11.0040 Vistos etc. Considerando que os 

autos de nº 4550.47.2014.811.0040, cód. 112722 em trâmite perante esta 

Vara cuida-se de processo físico, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 10 (dez) dias, providenciar a materialização destes autos. Realizada a 

materialização, proceda-se o apensamento dos processos físicos, 

arquivando-se o presente processo judicial eletrônico. Após a 

materialização e apensamento, conclusos ambos os processos. 

Intimem-se. Às providências. Sorriso/MT, 18 de Abril de 2018. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001632-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO LUIZ WILGES DA ROSA (REQUERIDO)

 

1001632-14.2018.8.11.0040 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, 25 de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002098-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS VALENTINA SILVA (REQUERENTE)

LUIS CARLOS FONSECA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

Autos n. 1002098-08.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. PROCESSE-SE o presente feito em segredo de 

justiça (NCPC, artigo 189, II). DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Anote-se. COLHA-SE o parecer ministerial. Às providências. 

Sorriso/MT., 24 de Abril de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001948-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA RIBEIRO COLOMBO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO WESSLING QUINTINO (RÉU)

 

Autos n. 1001948-27.2018.8.11.0040. Vistos etc. Trata-se de ação de 

despejo c/c cobrança de alugueis e pedido de tutela de urgência 

antecipada proposta por MARCIA RIBEIRO COLOMBO em face de DIOGO 

WESSLING QUINTINO, alegando, em síntese, que firmou com o requerido 

contrato de locação de imóvel comercial pelo prazo de cinco anos, com 

início em 05.04.2017, onde fora pactuado aluguel mensal no patamar de R$ 

2.500,00. Afirma que desde o mês de janeiro de 2018 o requerido 

encontra-se inadimplente, sendo que o imóvel encontra-se fechado há 

cerca de sessenta dias, motivo pelo qual requer o pagamento dos valores 

devidos, pugnando, liminarmente, pelo despejo do requerido e arresto dos 

bens existentes no interior do imóvel a fim de garantir o pagamento. Juntou 

documentos de Id. 12781556 e seguintes. É O SUCINTO RELATÓRIO. 

DECIDO. Inicialmente, DEFIRO a AJG pugnada. Pois bem. In casu, é 

possível a concessão da liminar de despejo pelo fundamento do não 

pagamento, em vista do disposto no artigo 59, §1º, inciso IX, da Lei 

8.245/91, que dispõe como requisito para tanto “a falta de pagamento de 

aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato 

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”, que é o caso dos autos, vez que, ao que 

parece, há o inadimplemento pelo requerido e o contrato está desprovido 

das garantias previstas no artigo 37. Ademais, os requisitos constantes 

do art. 300, do CPC, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora 

também se encontram presentes, tendo em vista o contrato de aluguel 

juntado em Id. 12781756, e as fotos colacionadas em Id. 12781926. 

Todavia, verifica-se que é de rigor a prestação de caução exigida no 

artigo 59, §1º, da Lei de Locações, o que deve ser efetivado mediante 

depósito judicial do valor equivalente a três meses de aluguel. Com relação 

ao pedido de arresto liminar, entendo que a medida pugnada é incabível 

nesta fase de cognição sumária, mesmo porque ainda não estão 

presentes as características inerentes ao título executivo, qual seja a 

liquidez, certeza e exigibilidade, tratando-se, em verdade, de ação de 

conhecimento. Ademais, temerárias quaisquer medidas neste sentido, 

tendo em vista que a própria Lei nº 8.245 prevê a possibilidade de o 

locatário depositar, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor do débito, 

elidindo assim a liminar de despejo. Posto isso, nos termos dos artigos 

300, do NCPC e 59, §1º, inciso IX, da Lei nº. 8.245/91, APÓS O DEPÓSITO 

DA CAUÇÃO, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA LIMINAR PLEITEADA, 

para o fim de determinar que o requerido desocupe o imóvel descrito na 

inicial, no prazo de quinze dias. Sem prejuízo, designo audiência de 

conciliação para o dia 18 DE JUNHO DE 2018, ÀS 15:30H, a ser realizada 

pelo CEJUSC desta Comarca. Por fim, CITE-SE E INTIME-SE ao 

comparecimento, com as advertências dos arts. 334, § 8º; c/c 344, ambos 

do NCPC, consignando que o prazo da resposta deverá obedecer à regra 

do art. 335, do mesmo codex, INTIMANDO o requerido no mesmo ato da 

liminar deferida, bem como de que poderá valer-se do disposto no artigo 

59, §3º, da Lei 8.245/91, efetuando o depósito judicial que contemple a 

totalidade dos valores devidos, dentro dos quinze dias concedidos para a 

desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, hipótese em que 

evitará a rescisão da locação e elidirá a liminar de desocupação. 

CERTIFICADO o decurso do prazo de 15 dias para a desocupação 

voluntária do imóvel, EXPEÇA-SE mandado de despejo compulsório, nos 

termos do artigo 65, da Lei de Locações. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Sorriso/MT, 25 de Abril de 2018. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001774-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001774-18.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 53.318,42; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA 

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

REQUERENTE: MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Cuida-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c.c. danos materiais e morais c/c 

pedido de antecipação de tutela proposta por MARIA DE JESUS PEREIRA 

DA SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., ambos devidamente 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que ao tentar efetuar 

compra pelo crediário em determinado comércio, constatou negativação 

em seu nome proveniente de suposta dívida no valor de R$ 5.618,42 

(cinco mil e seiscentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos), 

relativo ao contrato nº 8002202086, incluída em 23/03/2018, tendo como 

credor a instituição requerida. Aduz ainda que, referido débito é indevido, 

tendo em vista que o contrato supracitado encontra-se quitado desde a 

data de 01/03/2018, razão pela qual ingressou com a demanda, pugnando 
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pela declaração de inexistência do referido débito, bem como indenização 

por danos morais. Em caráter liminar, pugna pela retirada do seu nome dos 

órgãos restritivos de crédito. Com a inicial vieram os documentos de Id. 

12645504 e ss. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando detidamente os presentes autos, 

verifica-se que a requerente pretende, liminarmente, que a requerida retire 

seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista que a dívida 

para com a requerida já fora integralmente quitada, sendo indevida a 

referida inclusão. Pois bem. In casu, os requisitos para a concessão do 

pedido formulado são: a existência de plausibilidade do direito afirmado 

pela parte (fumus boni iuris) e a irreparabilidade ou difícil reparação desse 

direito (periculum in mora). Assim, analisando os elementos colacionados à 

exordial, tenho que tais requisitos legais encontram-se preenchidos, 

senão, vejamos. Com efeito, está presente o fumus boni iuris, 

notadamente pelo comprovante de pagamento acostado em Id. 12645579, 

o qual atesta a quitação do contrato de nº 8002202086, em data anterior a 

inclusão do nome da autora no cadastro de inadimplentes. Por sua vez, o 

periculum in mora é visível, eis que há previsibilidade de prejuízo 

irreparável ou de difícil reparação ao direito da parte, que merece 

providência imediata. In casu, evidencia-se que as consequências podem 

ser devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito e nas suas 

relações comerciais. Ademais, a concessão, no presente caso, poderá a 

qualquer tempo ser revogada, sem que ocorra o periculum in mora in 

reverso. Sobre a matéria, já decidiu: “ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - 

SERASA EXCLUSÃO DO NOME DE DEVEDOR - DÉBITO OBJETO DE 

DISCUSSÃO JUDICIAL - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. Se o débito que ensejou a inscrição do nome 

dos devedores nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção 

ao crédito é objeto de discussão judicial, a inscrição se constitui em 

coação ilegal para forçar o pagamento, em razão dos percalços que essa 

negativação traz àqueles que ali têm seus nomes inscritos” (Ac. da 1ª 

Câm. Cível do TJMT, RAI Nº 6851/2005, Comarca de Sorriso/MT, Rel. Juiz 

Alberto Pampado Neto, j. 02/05/05). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DÍVIDA DISCUTIDA EM JUÍZO. EXCLUSÃO DO 

REGISTRO DE INADIMPLENTES. O ajuizamento de ação judicial, para 

discutir débitos, impede a inscrição do devedor no cadastro de 

inadimplentes. Não cabe a inclusão do nome do devedor em bancos 

particulares de dados (SPC, CADIN, SERASA) enquanto é discutido, 

judicialmente, o valor do débito, pois pode ficar descaracterizada a 

inadimplência, causa daquele registro” (TRF 4ª Região - 2ª Turma, AI 

0401115793-8 - PR, rel. Des. Vilson Darós, j. 11/12/2000, negaram 

provimento, v. u., DJU 04/04/2001, p. 578). AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – COMPRA EM CARTÃO DE CRÉDITO E SAQUE 

EM CONTA CORRENTE NÃO RECONHECIDOS PELO AUTOR - TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA RELATIVA 

AOS CITADOS LANÇAMENTOS – CABIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE SE 

IMPOR AO AUTOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA - ÔNUS DA 

PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA QUE, NESSE CASO, INCUMBIRÁ À 

PARTE CONTRÁRIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 

PREENCHIDOS, POR ORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 

(TJ-SP Processo 21901077420178260000 Orgão Julgador: 23ª Câmara de 

Direito Privado. Publicação: 13/11/2017. Julgamento: 13 de Novembro de 

2017. Relator: Paulo Roberto de Santana) Portanto, analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos carreados à exordial, 

conclui-se que estão presentes os requisitos necessários à concessão 

da liminar. Assim, diante de todo o exposto e, levando-se em conta que a 

medida pleiteada não se reveste do caráter de irreversibilidade, DEFIRO a 

antecipação dos efeitos da tutela para DETERMINAR ao requerido que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, RETIRE o nome/CPF da autora dos órgãos de 

proteção ao crédito, sob pena de multa diária em caso de descumprimento 

que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). CONSIGNE-SE a possibilidade 

de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6°, VIII do CDC, uma vez 

que tal requerimento foi formulado pelo autor na inicial. CITE-SE, conforme 

requerido, devendo constar as advertências do art. 344 do CPC. DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 28 de Maio de 2018, às 13h00min, a 

qual será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento 

expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do 

NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na 

modalidade virtual, se crível ut Termo de Cooperação respectivo, 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. Sem prejuízo, DEFIRO a 

AJG pugnada na exordial. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT., 23 de Abril de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006306-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO DESIDERIO OAB - PR40321 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA MARLENE BECKER (EXECUTADO)

MARIO BECKER (EXECUTADO)

MAURICEIA BECKER (EXECUTADO)

 

Autos n. 1006306-69.2017.8.11.0040. Vistos etc. DEFIRO o pedido de 

suspensão formulado em id. 12533915. ANOTE-SE. Decorrido o prazo, 

INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT, 23 de Abril de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003719-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA LIDIANE ZURCHIMITTON VIDAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003719-74.2017.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 200.672,00; Tipo: Cível; Espécie: OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS 

(1289)/[PLANOS DE SAÚDE]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: NADIA LIDIANE ZURCHIMITTON VIDAL Parte Ré: 

REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração 

opostos por NADIA LIDIANE ZURCHIMITTON VIDAL, pretendendo a 

embargante a análise de premissa, na qual alega que houve omissão na 

decisão saneadora proferida em Id. 11798397, quanto ao pedido de 

inversão do ônus da prova deduzido na exordial. Em Id. 12038871 a 

requerida apresentou impugnação aos embargos de declaração. É o 

sucinto relatório. Decido. Considerando que os embargos foram 

interpostos no prazo legal, conheço dos mesmos. Sobre o instituto em 

pauta, o Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” Direto ao mérito, no que tange a 

alegação da embargante quanto a omissão do pedido de inversão do ônus 

da prova, verifico que, de fato, deixou-se de apreciar o pleito, assim, 

razão lhe assiste, eis que necessária sua análise a fim complementar 

referida decisão. Pois bem. A possibilidade de redistribuição da prova, já 

prevista no ordenamento jurídico para as ações consumeristas (art. 6º, 

VIII, do CDC), agora também está prevista no atual CPC (§1º do art. 373). 

No caso dos autos, inconteste a relação consumerista existente entre as 

partes, tendo em vista entendimento pacificado pelos Tribunais de que “os 

contratos de planos de saúde estão submetidos à norma consumerista, 

nos termos do artigo 35 da Lei n. 9.656/98, pois envolvem típica relação de 

consumo” . Diante disto, DEFIRO O PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA, na forma do artigo 6º, VIII, do CDC e art. 373, §1º do CPC. Posto 

isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, lhes dando PROVIMENTO, fazendo 

constar na decisão de Id. 11798397 as análises e deliberações aqui 

enfrentadas. Por fim, tendo em vista a inversão do ônus probatório, 

oportunizo novamente às partes a manifestação para indicar eventuais 

provas que pretendam produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, assinalando 
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que o silêncio será entendido como concordância com o julgamento 

antecipado da lide. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Sorriso, 23 de 

Abril de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000649-83.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO FLORENCIO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

 

Autos n. 1000649-83.2016.8.11.0040. Vistos etc. Cuidam-se de embargos 

de declaração ofertados por BRADESCO SEGUROS S/A em face da 

decisão de id. 8169418 que declarou a incompetência da Comarca de 

Sorriso em favor da Comarca de Cláudia/MT, alegando que por se tratar de 

incompetência relativa compete exclusivamente à embargante argui-la. O 

embargado/autor apresentou contrarrazões em id. 9248295. Certificou-se 

a tempestividade dos embargos, id. 11967599. É O SUCINTO RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Sobre o instituto em pauta, o Código de 

Processo Civil estabelece que: “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” Pois bem. In casu, analisando 

os argumentos lançados pelo embargante, tenho que não se trata de 

nenhuma das hipóteses do dispositivo legal supramencionado, eis que 

pelos argumentos lançados é cristalino que os embargos manejados 

objetivam apenas e tão-somente a modificação do teor da decisão 

prolatada. Ademais, segundo o entendimento majoritário da doutrina e 

jurisprudência pátrias, a decisão proferida a partir da análise dos 

embargos de declaração somente pode modificar o conteúdo de um 

julgado, quando isso for consequência da correção do ato, o que, não é o 

caso dos autos. Por derradeiro, conveniente alertar ainda que, não 

concordando a parte com a decisão proferida e, pretendendo alterá-la, 

deve valer-se do recurso adequado, sendo descabidos os embargos de 

declaração. Diante de todo exposto, ACOLHO OS EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS opostos, todavia, REJEITO-OS, MANTENDO-SE, no mais, 

o decisum embargado em seus exatos termos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 23 de Abril de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000758-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSSANDRO PEREIRA DE CASTRO (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000758-29.2018.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em desfavor de ALEXSSANDRO 

PEREIRA DE CASTRO, ambos devidamente qualificados nos autos, pelos 

fatos e fundamentos expostos na exordial, o qual veio acompanhada dos 

documentos de id. 11818194 e ss. Anteriormente a análise da liminar 

pleiteada, o autor requereu o cancelamento da distribuição (id. 12850879). 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Pois bem. Segundo CRUZ e TUCCI, a desistência pode ser 

definida como "a abdicação expressa da posição processual alcançada 

pelo autor, após o ajuizamento da ação". Como se vê, ao contrário do que 

ocorre com a renúncia ao direito sobre o qual se fundamenta a pretensão 

articulada (causa de extinção do processo com resolução de mérito), a 

desistência da ação produz efeitos apenas processuais, não atingindo o 

direito material que permanece incólume. Ademais, entendo ser 

desnecessária a intimação da parte demandada, haja vista que ainda não 

ocorreu a triangularização processual. 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 proposto por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em desfavor de ALEXSSANDRO PEREIRA DE 

CASTRO, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil. 

CUSTAS, se houver, pela parte autora. PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o 

registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. Uma vez certificado o 

TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVE-SE, observando as formalidades 

legais. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT., 23 de Abril de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001337-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS VIGOLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HABITABEM - RIO VERDE IMOVEIS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Volpato Imobiliária LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

 

Autos n. 1001337-11.2017.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Cuida-se de cumprimento de sentença promovido por TAIS 

VIGOLO em desfavor de VOLPATO IMOBILIÁRIA LTDA e HABITEBEM RIO 

VERDE IMÓVEIS LTDA, todos devidamente qualificados nos autos. 

Anteriormente a intimação das executadas para cumprimento voluntário, 

as partes informaram que se compuseram amigavelmente, pugnando pela 

homologação da avença (id. 12800646). Vieram-me os autos conclusos. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. Presentes os requisitos 

autorizadores e, estando as partes devidamente representadas, 

HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes TAIS VIGOLO, VOLPATO 

IMOBILIÁRIA LTDA e HABITEBEM RIO VERDE IMÓVEIS LTDA, 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. CUSTAS, conforme já consignado na sentença proferida em 

10608919. DECLARO PUBLICADA com a inserção no Sistema PJE. 

DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 23 

de Abril de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000816-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MESSIAS SILVA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000816-32.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por BV FINANCEIRA S/A CFI em desfavor de 

MANOEL MESSIAS SILVA DO NASCIMENTO, ambos devidamente 

qualificados no presente feito, aduzindo que por contrato de 

financiamento, celebrado em 31/10/2016, a autora concedeu um crédito ao 

requerido no valor de R$ 33.168,00 (trinta e três mil, cento e sessenta e 

oito reais), que deveria ser pago em 48 prestações de R$ 691,00 

(seiscentos e noventa e um reais) cada, vencendo a última em 

31/10/2020, destinada a aquisição do veículo alienado fiduciariamente 

descrito e individualizado na inicial. Ocorre que, o ora requerido tornou-se 

inadimplente, deixando de honrar as prestações a partir de agosto/2017, 

incorrendo em mora desde então. Em razão disso foi constituído em mora, 

porém continuou inadimplente. Ao final, afirmando estarem presentes os 
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requisitos legais, requer a concessão da liminar de busca e apreensão do 

bem descrito na inicial. Determinou-se a emenda da inicial, id. 11922280. 

Em atenção a determinação acima, a parte autora manifestou em id. 

12230317. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. 

Pois bem. Não há dúvidas de que o pedido de busca e apreensão liminar 

deve ser deferido, porquanto comprovados todos os pressupostos 

necessários para tanto, nos termos daquilo que prescreve o Dec. 911/69 

modificado pela Lei nº 10.931/2004. Nessa senda e, levando-se em conta 

as razões expedidas na petição inicial, os documentos que a 

acompanham, bem como a incorrência em mora do devedor DEFIRO A 

LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na inicial, nos termos 

do art. 3º do Decreto Lei 911/69, com as alterações da lei 10.931/2004, 

devendo ser nomeado depositário o próprio autor, na pessoa de seu 

representante legal, mediante termo de compromisso. Após executada a 

medida liminar, CITE-SE o requerido para, querendo: a) no prazo de 05 

(cinco) dias, após executada a liminar, pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, nos termos 

do art. 3º, §2º, do Decreto Lei 911/69, com as alterações da lei 

10.931/2004, acrescidas das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa; e b) no prazo de 15 

(quinze) dias da execução da liminar, independentemente da purgação da 

mora, contestar a presente nos termos do art. 3º, §3º com as alterações 

dada pela Lei nº 10.931/04. CONSIGNE-SE no mandado as advertências 

legais contidas no art. 344 do Código de Processo Civil. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 23 de Abril de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000582-50.2018.8.11.0040

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:

BEATRIZ MARTINELLI SIMONATO (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000582-50.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A em desfavor de BEATRIZ MARTINELLI SIMONATO, ambos 

devidamente qualificados no presente feito, aduzindo que por contrato de 

financiamento, celebrado em 28/03/2016, o autor concedeu um crédito a 

requerido no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), que deveria ser pago 

em 36 prestações de R$ 615,22 (seiscentos e quinze reais e vinte e dois 

centavos) cada, vencendo a última em 28/03/2019, destinada a aquisição 

do veículo alienado fiduciariamente descrito e individualizado na inicial. 

Ocorre que, a ora requerida tornou-se inadimplente, deixando de honrar 

as prestações a partir de 28/08/2017, incorrendo em mora desde então. 

Em razão disso foi constituído em mora, porém continuou inadimplente. Ao 

final, afirmando estarem presentes os requisitos legais, requer a 

concessão da liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial. 

Determinou-se a emenda da inicial, id. 11914605. Em atenção a 

determinação acima, a parte autora manifestou em id. 12159432. 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Pois bem. 

Não há dúvidas de que o pedido de busca e apreensão liminar deve ser 

deferido, porquanto comprovados todos os pressupostos necessários 

para tanto, nos termos daquilo que prescreve o Dec. 911/69 modificado 

pela Lei nº 10.931/2004. Nessa senda e, levando-se em conta as razões 

expedidas na petição inicial, os documentos que a acompanham, bem 

como a incorrência em mora da devedora DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E 

APREENSÃO do bem descrito na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto 

Lei 911/69, com as alterações da lei 10.931/2004, devendo ser nomeado 

depositário o próprio autor, na pessoa de seu representante legal, 

mediante termo de compromisso. Após executada a medida liminar, 

CITE-SE a requerida para, querendo: a) no prazo de 05 (cinco) dias, após 

executada a liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre do ônus, nos termos do art. 3º, §2º, do 

Decreto Lei 911/69, com as alterações da lei 10.931/2004, acrescidas das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor da causa; e b) no prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar, 

independentemente da purgação da mora, contestar a presente nos 

termos do art. 3º, §3º com as alterações dada pela Lei nº 10.931/04. 

CONSIGNE-SE no mandado as advertências legais contidas no art. 344 do 

Código de Processo Civil. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT, 23 de Abril de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001674-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SADY CASONATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO RAFAEL PERIUS OAB - MT20089/O (ADVOGADO)

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO)

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001674-97.2017.8.11.0040. 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 em id. 12470608, 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, CPC). Havendo pedido de penhora 

online, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 24 de 

Abril de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000435-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA CAMARA (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000435-24.2018.8.11.0040. Vistos etc. Já tendo decorrido o 

prazo de suspensão pleiteado no petitório de id. 12383202, INTIME-SE a 

parte autora para cumprir integralmente a decisão prolatada em id. 

11903686, assinalando prazo de 10 (dez) dias. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT, 24 de Abril de 2018. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002134-21.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DELA PRIA (EXECUTADO)

ANGELICA DELA PRIA (EXECUTADO)

 

Autos n. 1002134-21.2016.8.11.0040. 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 
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propriedade da executada, tais como busca perante o Cartório de Registro 

de Imóveis. Desta feita, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se 

no prazo de 15 (quinze) dias. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Sorriso/MT., 24 de Abril de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000907-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE DE CASSIA OLIVEIRA RODRIGUES PETKOVICZ (EXECUTADO)

MARIANE OLIVEIRA RODRIGUES (EXECUTADO)

ALAN CESAR PETKOVICZ (EXECUTADO)

MAYCON JUNIOR HEIDMANN (EXECUTADO)

 

1000907-25.2018.8.11.0040 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, e art. 1º da Ordem de Serviço n.º 

02/2016, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a Parte 

Exequente, para, no prazo de 05 dias, apresentar na Secretaria desta 1ª 

Vara de Sorriso/MT, o título executivo extrajudicial, objeto da presente 

execução, para fins de cadastramento e registro, através de carimbo 

próprio, na forma analógica do § 2º do art. 425, do NCPC, juntando o 

mesmo aos autos após tal providência. 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. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000932-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELCO VICENTE DOS ANJOS (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000932-38.2018.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta por 

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em desfavor 

de ELCO VICENTO DOS ANJOS, ambos devidamente qualificados nos 

autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial, o qual veio 

acompanhada dos documentos de id. 11963064 e ss. Anteriormente a 

análise da liminar pleiteada, o autor requereu a desistência (id. 1271899). 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Pois bem. Segundo CRUZ e TUCCI, a desistência pode ser 

definida como "a abdicação expressa da posição processual alcançada 

pelo autor, após o ajuizamento da ação". Como se vê, ao contrário do que 

ocorre com a renúncia ao direito sobre o qual se fundamenta a pretensão 

articulada (causa de extinção do processo com resolução de mérito), a 

desistência da ação produz efeitos apenas processuais, não atingindo o 

direito material que permanece incólume. Ademais, entendo ser 

desnecessária a intimação da parte demandada, haja vista que ainda não 

ocorreu a triangularização processual. 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 proposto por AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em desfavor de ELCO VICENTO 

DOS ANJOS, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil. 

CUSTAS, se houver, pela parte autora. DECLARO esta PUBLICADA com a 

inserção no Sistema PJE. Relativamente ao pleito de baixa da restrição 

judicial, anoto que inexiste qualquer determinação de bloqueio. 

DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. Uma vez 

certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVE-SE, observando as 

formalidades legais. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT., 24 de Abril de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 184184 Nr: 287-30.2018.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STEPHANIE AGUILERA DE MELO GASOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZEU TORAL CASTILHO 

JUNIOR - OAB:20.684/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glauce Maria Medeiros - 

OAB:

 TERMO DE AUDIÊNCIA

 Número do Processo: 287-30.2017.811.0040 (Cód. 184184)

Embargante: Edivaldo de Lima

Embargada: Stephanie Aguilera de Melo Grosso

 Data e horário: 24 de abril de 2018, 15h00min.

PRESENTES

Juíza de Direito: Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

Embargante: Edivaldo de Lima

OCORRÊNCIAS

 Instalada a audiência, verificou-se a presença das pessoas acima 

indicadas e a ausência dos demais.

 Seguindo, passou-se a oitiva do embargante, conforme termo em 

apartado que a este se íntegra, cujo teor foi gravado (áudio e vídeo) em 

mídia digital, anexada aos autos, em consonância com o disposto no artigo 

209, § 1º, do NCPC. Pela MM. Juíza foi feita ainda a advertência às partes 

quanto à vedação de divulgação não autorizada dos registros 

audiovisuais dos depoimentos colhidos em audiência, a pessoas 

estranhas ao processo.

DECISÃO

 Ao final, pela MMa. Juíza foi deliberado o seguinte: Vistos etc. 

Devidamente cumprido o ato deprecado, devolva-se a missiva à Comarca 

de origem, grafando nossas homenagens e anotações de praxe. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Luiz Filipe Goffi Portela, 

Estagiário de Gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.

Juíza de Direito:__________________________________________

Embargante:______________________________________________

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 54909 Nr: 5261-28.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISIAN APARECIDA GUIMARÃES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO - 

BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11533/MT, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:4.057, ALEXANDRE MIRANDA LIMA - OAB:131436, DENISE 

GOMES SANTANA - OAB:OAB/RJ 86313

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE 

EXECUTADA. 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 REQUERER O QUE DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 82725 Nr: 1647-44.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024526/4/2018 Página 141 de 598



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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARM&CL, AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

EXEQUENTE, para no prazo legal, retirar a CERTIDÃO para fins do Art. 517 

e seus paragrafos do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 40561 Nr: 3379-02.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERTON CARLOS KARNOPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO SECCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A, JUAREZ PAULO SECCHI - OAB:10.483

 certifico e dou fé que não houve manifestação do Executado. 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 exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 113029 Nr: 4791-21.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM CHIODI, FERNANDO AUGUSTO 

SHOGO KADOYA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 149558 Nr: 3911-58.2016.811.0040

 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: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 87935 Nr: 7465-74.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. PEÇAS PARA VEICULOS LTDA - ME, 

MARCOS ROGÉRIO SANTI, EVANDRO ALENCAR ORSOLIN, JUSSARA 

LAUERMANN SANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte 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.: 58383 Nr: 1824-42.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA NASCIMENTO REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIVAN NASCIMENTO REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-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 O Autor para 

se manifestar acerca do Laudo Pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 141010 Nr: 11111-53.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI RAFALSKY NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440, CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE - OAB:20996/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DO 

EXECUTADO. 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 

Exequente a dar andamento ao feito, requereno o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100869 Nr: 3678-66.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA ORTIZ SOCCA - ME, LISIANE DE 

FATIMA SONTAG SOCCA, DANIELA ORTIZ SOCCA

 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:

 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 exequente 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

tendo em vista a penhora on line no valor de R$ 178,88 e R$ 535,32.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 88801 Nr: 374-93.2012.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte 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.: 88801 Nr: 374-93.2012.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

AUTORA, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de IMPERATRIZ-MA, com a finalidade de CITAÇÃO, 

devendo ser comprovado nos autos o preparo, para posterior remessa da 

deprecata via malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 162742 Nr: 10776-97.2016.811.0040

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LNCDS, CPDS, MLPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA SASSO ANDREOTTO - 

OAB:19.981/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 183059 Nr: 10915-15.2017.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMDS, MCMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ER, AR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PINHEIRO - OAB:2621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ROBALINHO ESTEVAM 

- OAB:13.539/MT

 Ao final, pela MMa. Juíza foi deliberado o seguinte: Vistos etc. 

Devidamente cumprido o ato deprecado, devolva-se a missiva à Comarca 

de origem, grafando nossas homenagens e anotações de praxe. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 48768 Nr: 5704-13.2008.811.0040

 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: LAURINEI JULIANO CALGARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS 

CEREALISTA LTDA, DF DEUTSCHE FORFAIT AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA MARIA MERLIN - 

OAB:PR 62.666, DIEGO ARTURO URRESTA - OAB:OAB/PR 37298, 

WALDEMAR DECCACHE - OAB:140500-A

 Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte: “Vistos etc. Homologo a 

desistência manifestada pelas partes autos ao depoimento pessoal 

recíproco. Defiro à requerida DF Deutsche o prazo de 10 (dez) dias para 

juntada do competente instrumento de substanelecimento. Encerrada a 

instrução processual, intimem-se as partes para, no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias, apresentarem suas razões finais em forma de memoriais. 

Os presentes saem intimados. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 42851 Nr: 5612-69.2007.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINO ZANOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON JUNIOR DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT, 

MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:7868-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, no prazo legal, efetuar o preparo das Cartas Precatórias a 

serem expedidas às Comarcas de SINOP-MT e APARAPONGAS-PR, com a 

finalidade de CITAÇÃO, devendo ser comprovado nos autos o preparo, 

para posterior remessa da deprecata via malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105258 Nr: 8332-96.2013.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE BONFANTI, ELISABETE BONFANTI TREIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO 

DE OLIVEIRA - OAB:MT/6.005A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a Parte 

Requerente da concordância do Perito com o parcelamento dos honorários 

periciais em 05 vezes iguais de R$ 792,00, indicando sua conta para 

depósito, bem como para que proceda o pagamento da 1ª parcela a fim de 

que se d~e início aos trabalhos periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 116416 Nr: 7412-88.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 
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Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. M. DOS SANTOS CONFECÇOES - ME, 

CLAUDIA MARIA DOS SANTOS, MAKSOEL DHIONSON DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a PARTE 

AUTORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Carta Precatória 

devolvida sem o devido cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 164120 Nr: 27-84.2017.811.0040

 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: NELIO ALDEBRANDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN PORTELA - 

OAB:16726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SVERZUTI FIDÊNCIO - 

OAB:147000, CLAUDIA DE CARVALHO - OAB:73860, ERNESTO 

BORGES NETO - OAB:8.224-A, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, pelo que 

DECLARO INEXISTENTE o débito de R$ 6.554,44 (seis mil, quinhentos e 

cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), bem como 

CONDENO a ré ao pagamento de indenização a título de danos morais no 

valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser corrigido monetariamente 

pelo INPC e com juros de 1% ao mês, desde a presente data. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Nos 

termos do art. 85, §2º do NCPC, CONDENO ainda a requerida ao 

pagamento das custas, demais despesas processuais e honorários 

advocatícios que FIXO em 10% sobre o valor da condenação. Transitada 

em julgado a presente sentença, CERTIFIQUE-SE E AGUARDE-SE em 

Cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias. Nada sendo requerido, AO 

ARQUIVO. Requerido o cumprimento de sentença, PROCEDA-SE na forma 

do art. 523 do CPC. Publicada em audiência, dispensado o registro, saem 

os presentes devidamente intimados. Cumpra-se.”Nada mais havendo, foi 

encerrada a audiência. Eu, Luiz Filipe Goffi Portela, estagiário de gabinete, 

lavrei o presente termo.Juíza de Direito:Requerente:Adv. da 

Requerente:Requerida:Adv. da Requerida:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 107424 Nr: 10416-70.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR FERREIRA NUNES, SANDRA MARI DE 

QUADROS MARTIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°10416-70.2013.811.0040– Código Apolo: 107424.

 Vistos etc.

 Previamente a análise do pedido de penhora online, INTIME-SE a parte 

exequente para apresentar memória de cálculo atualizada do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 No mais, 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.

 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., 23 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.: 169501 Nr: 3067-74.2017.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEY DA NASCIMENTO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDINEI JOSE OTTONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE CEOLIN - 

OAB:9602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895-0/MT, MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - 

OAB:13462/MT

 Autos n. 3067-74.2017.811.0040 Código: 169501.

 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. 20, 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, CPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 24 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.: 115706 Nr: 6871-55.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDINEI JOSE OTTONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEY DA NASCIMENTO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM DE MATOS BORGES 

RUGINSKI - OAB:13462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 6871-55.2014.811.0040 – Código Apolo: 115706.

 Vistos etc.

 Previamente a análise do pedido de penhora online, INTIME-SE a parte 

exequente para apresentar memória de cálculo atualizada do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 No mais, 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.

 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., 24 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.: 138333 Nr: 9808-04.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45.445-PR

 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.: 138333 Nr: 9808-04.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45.445-PR

 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 das Cartas Precatórias a 

serem expedidas às Comarca de PARAGOMINAS- PA e RONDONÓPOLIS- 

MT, com a finalidade de BUSCA, APREENSÃO E CITAÇÃO, devendo ser 

comprovado nos autos o preparo, para posterior remessa da deprecata 

via malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 134998 Nr: 7952-05.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEY RIBEIRO ARAUJO, JACIR LAUREANO 

MARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 7952-05.2015.8.11.0040 – Código : 134998

 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 em fl. 104, 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, CPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 24 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.: 31891 Nr: 1078-19.2006.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO VISÃO - COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA SOBRINHO, MARILIANE WINCHE 

ALMEIDA SOBRINHO, IDILIA XAVIER, PAULO DANIEL XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 31891 Nr: 1078-19.2006.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO VISÃO - COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA SOBRINHO, MARILIANE WINCHE 

ALMEIDA SOBRINHO, IDILIA XAVIER, PAULO DANIEL XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-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, no prazo legal, efetuar o preparo das Cartas Precatórias a 

serem expedidas às Comarcas de CASCAVEL- PR e GUARAPUAVA-PR, 

com a finalidade de CITAÇÃO, devendo ser comprovado nos autos o 

preparo, para posterior remessa da deprecata via malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 110406 Nr: 2619-09.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVONEI RODRIGUES DE MATOS, ALAMAIK 

MAMORE DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A, ANA CLAUDIA GIARETTA BORGUEZI - 

OAB:372.760, ANA CLAUDIA POMPEU - OAB:383.882, ARIANE KERLEN 

BORGES - OAB:349.595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:3703

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Executada.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 123075 Nr: 1215-83.2015.811.0040
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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: AVP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIECDPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 101042 Nr: 3871-81.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO RICARDO BAVARESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATC - ASSOCIAÇAO DOS 

TRANSPORTADORES DE CARGAS DO MATO GROSSO, ZURICH MINAS 

BRASIL SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUESLLEY DE OLIVEIRA LEITE 

- OAB:8241/MT, JOAO PAULO CASTALDO - OAB:8.227, KLEYTON 

PROENÇO DE OLIVEIRA - OAB:16810

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 113845 Nr: 5445-08.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE FERREIRA DE MELO, 

ANTONIO MANUEL DE MELO, LINDALVA FERREIRA DE OLIVEIRA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSENILDE DUARTE JARA - 

OAB:14987-A

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 17773 Nr: 1924-41.2003.811.0040

 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: ELEUSA DE FÁTIMA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚNIOR CESAR LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - 

OAB:23.412, LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139, NILSON 

JACOB FERREIRA - OAB:9845, RODRIGO FELIX CABRAL - OAB:15576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA MARIA PEREIRA - 

OAB:7094-A

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Requerida.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 3160 Nr: 127-74.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS LARA, EDSON LUIZ 

STELLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, apresentar aos autos a planilha de 

atualização do valor exequendo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 11324 Nr: 477-86.2001.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERONI GERALDO CARLOTT (espolio), 

CLAUDINE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA 

CUNHA - OAB:6518

 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 a Parte Autora 

para informar se tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, ou 

levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 145248 Nr: 1570-59.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEONICE ANGELA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANAL - OAB:13.578-A/MT, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT, PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO 

- OAB:13.577-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 80451 Nr: 5795-35.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA, LEONARDO 
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ALMODIN PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ALMODIN PEREIRA - 

OAB:16580, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DALLA VECHIA 

BIGOLIN - OAB:14261-A, EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - 

OAB:3889/MT, FERNANDO BRUGNEROTTO - OAB:77647/RS, JEAN 

WALTER WAHLBRINK - OAB:5658/MT, JOÃO BIGOLIN - OAB:13.328-A, 

LEONARDO ALMODIN PEREIRA - OAB:16580, PAULO SÉRGIO 

GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Executada.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte credora 

para 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%).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 46742 Nr: 3669-80.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO, DENISE 

FERREIRA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASTELIVRA ASSOCIAÇÃO DOS 

TRABALHADORES SEM TERRA DA SESMARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROMÉRIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129-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, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de VÁRZEA GRANDE- MT, com a finalidade de 

INTIMAÇÃO, devendo ser comprovado nos autos o preparo, para posterior 

remessa da deprecata via malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 82734 Nr: 1656-06.2011.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VANDERLEI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISIDRO SETTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL DE CAMPOS PONTES - 

OAB:12614-B, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-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, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de Nova Ubiratã-MT, com a finalidade de Citação, 

devendo ser comprovado nos autos o preparo, para posterior remessa da 

deprecata via malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 127947 Nr: 4152-66.2015.811.0040

 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: MADS, RADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 135597 Nr: 8283-84.2015.811.0040

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869, 

SERGIO HEMING JUNIOR - OAB:20.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 116195 Nr: 7259-55.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BICICLETARIA JW LTDA ME, JULIANA 

CARVALHEDO SILVA, JOSÉ RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o Preparo da Carta Precatória bem como 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.: 116904 Nr: 7811-20.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARCY SANTINA NICACIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440, CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE - OAB:20996/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT, 

ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 Autos n. 7811-20.2014.811.0040 – Código: 116904.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido e, ato contínuo, PROCEDO a operação necessária, 

conforme se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a devedora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, caso reste infrutífera e/ou parcialmente exitosa a penhora 

online, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024526/4/2018 Página 147 de 598



 Às providências.

 Sorriso/MT., 23 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.: 104578 Nr: 7645-22.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO MEDEIROS DE ARAÚJO, OZIEL 

OLIVEIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, CRISTINA CIBELI DE SOUZA 

SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:4.867-A, SIVONEI NARCISA SANTIN - OAB:8266-B, YANA 

CAVALCANTE DE SOUZA - OAB:22930 GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 7645-22.2013.811.0040 – Código: 104578.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido e, ato contínuo, PROCEDO a operação necessária, 

conforme se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIMEM-SE os devedores para se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o 

disposto no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, caso reste infrutífera e/ou parcialmente exitosa a penhora 

online, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 23 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.: 120974 Nr: 9927-96.2014.811.0040

 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: TÂNIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA, 

ROBERTO DUCATI WERWORN, RODINEY VALDEVIEZO, MICHAELA 

ANDRESSA BITENCOURT, ANTONIO MOREIRA DE SOUZA, FRANCIMAR 

LIMA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11533/MT, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440, CARLOS EDUARDO FURIM - OAB:6543/MT, 

MARA MONE FERREIRA SOARES FURIM - OAB:17224

 Autos n° 9927.96.2014.811.0040 (Cod. 120974)

 Vistos etc.

 Para apresentação das certidões atualizadas, defiro a prorrogação do 

prazo por mais 10 (dez) dias.

 Quanto ao pedido de bloqueio, considerando que na primeira oportunidade 

a providência restou cumprida em parte, ante a ausência de saldo, pelas 

mesmos fundamentos lançados na decisão de fls. 129/130, defiro o 

requerimento de fls. 660/662 e procedo a pesquisa via BACENJUD do 

saldo remanescente até o montante de R$ 170.000,00 em contas 

bancárias de titularidade dos requeridos Rodiney Valdeviezo e Roberto 

Ducati Werworn, devendo os valores eventualmente bloqueados 

permanecerem a disposição deste Juízo àté o deslinde do processo.

 No mais, ante o teor da certidão de fl. 665, intimem-se as requeridas 

pessoalmente para as providências determinadas na decisão anterior, 

anotando a necessidade de constituição de novo Patrono nos autos.

 Após regularizada a representação processual das rés, tornam s autos 

conclusos para saneamento.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 23 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.: 99467 Nr: 2097-16.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIDIA MARIA CAZARIN FIORI, ARIOVALDO 

FIORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2097-16.2013.811.0040 – Código Apolo: 99467.

 Vistos etc.

 Diante da inércia dos executados e, considerando que a penhora online 

atende à ordem de preferência dos bens penhoráveis insculpida no artigo 

854 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido e, ato contínuo, 

PROCEDO a operação necessária, conforme se verifica dos extratos 

anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIMEM-SE os devedores para se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, caso reste infrutífera e/ou parcialmente exitosa a penhora 

online, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 23 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.: 54883 Nr: 5177-27.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI MARION

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HINGRITTY BORGES MINGOTTI - 

OAB:20004/E, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196, 

RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO - OAB:18356/E, SAMARA 

FULBER - OAB:18345/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DECESARO 

GALEAZZI - OAB:Defens. Pública

 Autos n. 5177-27.2009.811.0040 – Código Apolo: 54883.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido e, ato contínuo, PROCEDO a operação necessária, 

conforme se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o devedor para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, caso reste infrutífera e/ou parcialmente exitosa a penhora 

online, DEFIRO a busca via RENAJUD, devendo a Secretaria da Vara 

proceder conforme ordem de serviço n. 01/2016.

 Após, INTIME-SE a exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 23 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.: 137153 Nr: 9206-13.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 
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LTDA - ME, LUCIANO DA CAS, ELIZANGELA BIAVA DA CAS, MARCELO 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, CRISTINA CIBELI DE SOUZA 

SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359B, 

MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/O, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 9206-13.2015.811.0040 – Código Apolo: 137153.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido e, ato contínuo, PROCEDO a operação necessária, 

conforme se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o devedor para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, caso reste infrutífera e/ou parcialmente exitosa a penhora 

online, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 23 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.: 104127 Nr: 7185-35.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PIMENTEL, ANTONIO PIMENTEL - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 7185-35.2013.811.0040 – Código Apolo: 104127.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido e, ato contínuo, PROCEDO a operação necessária, 

conforme se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIMEM-SE os devedores para se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o 

disposto no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, caso reste infrutífera e/ou parcialmente exitosa a penhora 

online, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 23 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.: 16085 Nr: 191-40.2003.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÉVIO MANFIO, TIANE VIZZOTTO, ANDREIA CRISTIANE 

HECK LAZARINI FAXO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROFÉRTIL PRODUTOS PARA 

AGROPECUÁRIA LTDA, ADÃO TIMÓTEO DE LIMA

 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: ROBERTA LEITE FERNANDES 

DE MELLO - OAB:7925-A/MT

 Autos n. 191-40.2003.811.0040 – Código: 16085.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido e, ato contínuo, PROCEDO a operação necessária, 

conforme se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a devedora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, caso reste infrutífera e/ou parcialmente exitosa a penhora 

online, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 No mais, restando infrutífera a medida acima para a satisfação do débito 

e, diante das inovações trazidas pelo art. 517, do CPC e, sobretudo, do 

art. 782, §3º ao 5º, do mesmo dispositivo legal, DEFIRO o pedido de 

inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes (SPC e 

SERASA), devendo a Secretaria da Vara providenciar a inserção através 

do Sistema SERASAJUD.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 23 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.: 145959 Nr: 1939-53.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR TAVARES DA SILVA E CIA LTDA, 

MARCIA SEBILA PICOLI DA SILVA, MOACIR TAVARES DA SILVA, 

PRISCILA TAVARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLIANA NATANARI VIEIRA - 

OAB:14479, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-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 de citação, haja vista que o valor depositado 

pelo credor (fl. 42), trata-se de diligência complementar cotada na certidão 

de fl. 38, 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 Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 32933 Nr: 2097-60.2006.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADUBOS MOEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO TRENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, ZILTON MARIANO DE 

ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, 

doNCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

EXECUTADA, para no prazo legal, nos termos do art. 652, § 3º, do CPC, 

indicar bens de sua propriedade, passíveis de penhora, sob pena de multa 

nos termos do Art. 601 do CPC.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 54849 Nr: 5158-21.2009.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON MARCOS MELOZZI, GLEICE MATOS 

MARONEZZI, ÂNGELO CARLOS MARONEZZI, EDNILSON ANTONIO 

MELOZZI, JOSE MARONEZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUTSCHE BANK S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:109087-A, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B, MARCELO 

PEREIRA DE LUCENA - OAB:16528-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:140500-A

 -PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. 

INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.1. A pretensão 

de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, 

contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 535 do CPC, 

razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de 

declaração.2. No caso, não se constata nenhuma das hipóteses 

ensejadoras dos embargos de declaração, uma vez ausente a 

contradição afirmada pelos embargantes; sendo certo que a contradição 

revela-se por proposições inconciliáveis dentro de um mesmo julgado. 

Impende salientar que os recorrentes apontam contradição do feito 

embargado com os arestos trazidos à colação, o que é inapto a respaldar 

a oposição do presente recurso.3. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1269215/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/08/2015, DJe 

31/08/2015)EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS - AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – REFORMA DO 

JULGADO - VIA INADEQUADA - RECURSO DESPROVIDOAusentes 

quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se o intuito 

infringente da irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar 

obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas, sim, 

reformar o julgado por via inadequada. (ED 121761/2015, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/09/2015, 

Publicado no DJE 14/09/2015)Por conseguinte, incumbe ao embargante 

recorrer adequadamente da decisão proferida por este Juízo, já que não 

se fazem presentes os requisitos que ensejam a oposição dos embargos 

de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 

Com esses fundamentos, REJEITO os embargos de declaração de fls. 

779/784. -

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001757-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADAMA BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO DEL SANT (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da diligência do Srº Oficial de Justiça, 

devendo, para tanto, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ, acessar 

o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. O comprovante 

deverá ser juntado aos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006294-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANIA RODRIGUES BARROS (AUTOR)

ANDERSON ALAN RODRIGUES BARROS (AUTOR)

EDINALVA RODRIGUES DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE 

AUTORA PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004793-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO VENANCIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para efetuar o depósito do complemento da diligência no 

valor de R$ 1.559,30 (um mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta 

centavos), devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Complementação de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003629-03.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SORRIBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME (EXECUTADO)

CELI LUCIANI SULZBACHER (EXECUTADO)

JULIETA MARIA SULZBACHER (EXECUTADO)

 

DIANTE DO PEDIDO DE PENHORA DO IMÓVEL, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA JUNTAR MATRÍCULA 

ATUALIZADA DO IMÓVEL. AINDA, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

INTIMAR A PARTE AUTORA ACERCA DO MANDADO PARCIALMENTE 

CUMPRIDO, INFORMANDO ENDEREÇO DA PARTE NÃO CITADA, NO 

PRAZO DE 05 DIAS.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 81254 Nr: 301-58.2011.811.0040

 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: TERRA NOSSA INDUSTRIA, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÁDIA SALÉH BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 91349 Nr: 3099-55.2012.811.0040

 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: LILIAN SAIJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIETE FREITA DA SILVA, MARCIO PALMIERI 

DA SILVA, NIVELSON LUIZ TEBALDI, KATIA REJANE DA ROCHA E SILVA 

TEBALDI, AMANDA GABRIELLE SANTOS DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:13698
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUDIMAR ROMMEL - 

OAB:8238-B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da carta precatória devolvida 

da Comarca de Cuaibá/MT, devendo requerer o que entender de direito, no 

prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 40758 Nr: 3587-83.2007.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÉO DE SOUZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA FERREIRA BOFF - 

OAB:11894/MT, ELISIANE BOTTEGA - OAB:15.397/MT, LUCIANO 

BOABAID BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54530 Nr: 4865-51.2009.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ DE OLIVEIRA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINO CESAR DE MAGALHÃES - 

OAB:14445/MT, DIEGO NUNES DA SILVA SOUZA - OAB:14.563/MT, 

OTAVIO SIMPLICIO KUHN - OAB: 8113-E-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Diante da certidão de fls. 116, cumpra a decisão de fls. 71.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após, ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 93816 Nr: 5337-47.2012.811.0040

 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: ARDS, MARLI ROMANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO TIMÓTEO DE SOUZA - 

ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, RENATO LUIS RONCON - OAB:11465/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do ofício de fls. 149, intimem-se as partes para manifestarem-se, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59659 Nr: 2957-22.2010.811.0040

 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: CSWG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VM-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE APARECIDA ARENA 

COELHO PIRES MARTINS - OAB:16185-0, JOSIANE PILATTI - 

OAB:33.611/SC, RICARDO ADRIANO HAACKE - OAB:17340, SONIAMAR 

FRITSCH - OAB:16130-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o pedido de alienação do bem, não 

veio acompanhado de documentos que comprovem a extrema dificuldade 

financeira da inventariante e da herdeira, assim em consonância com o 

parecer ministerial, indefiro o pedido de venda do imóvel.

De ato contínuo, determino a intimação da inventariante para apresentar as 

últimas declarações, procedendo à retificação das primeiras declarações, 

caso necessário, e proceder ao recolhimento da guia de ITCMD ou 

apresentar a declaração de isenção de pagamento do imposto, bem como 

apresente as certidões negativas atualizadas.

 Após, oportunize a manifestação da Fazenda Pública Estadual e MPE, 

vindo, posteriormente, conclusos para julgamento.

Caso a inventariante não proceda ao recolhimento do valor do ITCMD, 

arquive-se o feito por tempo indeterminado, devendo permanecer no 

arquivo provisório até a inventariante requerer o seu regular 

prosseguimento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 108766 Nr: 1235-11.2014.811.0040

 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: ROSEMILDA APARECIDA GIMENEZ RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVES JOSÉ RIBEIRO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DE OLIVEIRA CORRÊA - 

OAB:12.232/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a inventariante qualificou o de cujus 

como sendo empresário, no entanto, quando das primeiras declarações 

não mencionou a existência de uma empresa ou sociedade empresária, do 

qual este participasse.

Nesta senda, merece acolhimento a pretensão da Fazenda Pública 

Estadual, a fim de a inventariante possa esclarecer os fatos, retificar, 

caso necessário as primeiras declarações.

Como bem cediço, um dos principais objetivos do processo de inventário, 

é resguardar os interesses da fazenda pública, mediante o recolhimento 

regular dos impostos devidos.

Desse modo, não havendo concordância do Estado com o valor da 

avaliação dos bens deixados pelo de cujus, imperioso que se proceda a 

avaliação judicial destes. Assim, determino que seja realizada avaliação 

judicial dos bens arrolados no feito, por oficial de justiça.

Após, intime-se o inventariante para apresentar as últimas declarações, 

procedendo à retificação das primeiras declarações, caso necessário, e 

proceder ao recolhimento da guia de ITCMD ou apresentar a declaração de 

isenção de pagamento do imposto, bem como apresente as certidões 

negativas atualizadas.

 Após, oportunize a manifestação da Fazenda Pública Estadual e, 

conclusos para julgamento.

Outrossim, entendo desnecessário a busca de ativos financeiros ou bens 

móveis em nome do falecido, uma vez que a inventariante necessita de 

alvará judicial para transferir bens ou levantar valores. Ademais, mesmo 

diante da partilha judicial, os direitos da fazenda pública são resguardados 

em caso de sonegação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 120199 Nr: 10191-16.2014.811.0040

 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: ELESSANDRA VALADARES SOARES, ALEXSANDRO 

SOARES OLIVEIRA, PAMELA LETICIA SOARES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE VALADARES SOARES - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Compulsando os autos, verifico que até a presente data não cumprida a 

cota ministerial de fls. 45/48, desse modo intime-se a inventariante, para 

promover a intimação da coproprietária do imóvel descrito nas primeiras 

declarações, devendo manifestar quanto à venda realizada pela falecida.

Havendo anuência da coproprietária e do MPE, fica desde já autorizada a 

expedição de alvará para autorização da transferência do referido bem no 

registro competente.

Após, intime-se o inventariante para apresentar as últimas declarações, 

procedendo à retificação das primeiras declarações, caso necessário, e 

proceder ao recolhimento da guia de ITCMD ou apresentar a declaração de 

isenção de pagamento do imposto, bem como apresente as certidões 

negativas atualizadas.

 Após, oportunize a manifestação da Fazenda Pública Estadual e, 

conclusos para julgamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 144407 Nr: 1083-89.2016.811.0040

 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: GABRIELY CARNEIRO COSTA, BOANERGES COSTA 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEILA CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUEL LIMA COSTA - 

OAB:19534/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 73/75, para tanto, intime - se o inventariante para, 

promover a juntada dos documentos necessários à escorreita 

manifestação da fazenda pública.

Tendo em vista envolver direito de menor, proceda à avaliação dos bens 

deixados pela falecida, com a juntada do auto de avaliação, vistas ao MPE.

Após, intime-se o inventariante para apresentar as últimas declarações, 

procedendo à retificação das primeiras declarações, caso necessário, e 

ao recolhimento da guia de ITCMD ou declaração de isenção de 

pagamento, bem como apresente as certidões negativas atualizadas.

 Após, oportunize a manifestação da Fazenda Pública Estadual e, 

conclusos para julgamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 92535 Nr: 4180-39.2012.811.0040

 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: CREONICE MOREIRA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO APARECIDO DE OLIVEIRA - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUSIMARA RIBEIRO SILVA - 

OAB:12663, LIDIANE MORAIS TOLOMEOTTI DE OLIVEIRA - 

OAB:886/2011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a autorização de escritura pública foi 

emitida pela imobiliária apenas em nome do de cujus. Portanto, não é 

possível determinar a lavratura de escritura pública em nome de terceiro 

sobre parte ideal do imóvel, como na forma requerida pela inventariante.

Ademais, para haver o desmembramento do imóvel, deverá a parte 

interessada proceder ao cumprimento das leis de regência, junto aos 

órgãos competentes.

Tendo em vista, que inventariante noticiou a maioridade da herdeira 

Tainará dos Anjos Oliveira, não há mais direito de menor a ser 

resguardado no feito, sendo desnecessário proceder a avaliação do bem, 

nos termos do artigo 633 do NCPC.

Desse modo, determino a intimação da inventariante, para apresentar as 

últimas declarações, acompanhadas das certidões negativas (municipal, 

estadual e federal), em nome do de cujus, a guia de ITCMD devidamente 

recolhida ou apresentar certidão de isenção de recolhimento do imposto.

Após, venham os autos conclusos para julgamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 132379 Nr: 6548-16.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: CNF - CONSÓRCIO NACIONAL 

FORD-ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO BENITEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GARCIA - OAB:210137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante ao pedido de apreensão do passaporte, cancelamento de cartões 

de crédito e suspensão da CNH dos executados, entendo que o pleito não 

merece acolhimento, vez que tais medidas não têm 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 da parte devedora 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 sub-rogatórias necessárias para assegurar o 

cumprimento da ordem judicial, entretanto, as medidas acima mencionadas 

não consubstanciam necessárias para assegurar tal intento, razão pela 

qual, INDEFIRO o pedido de apreensão do passaporte, cancelamento de 

cartões de crédito e suspensão da CNH do executado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 188723 Nr: 3326-35.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON BRIONI ROMUALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MAKARI MANFRIN - 

OAB:22.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de habilitação de crédito em inventário ajuizada por EDILSON 

BRIONI ROMUALDO em face do espólio de Jelson Antônio Germiniani.

De início, verifico que embora a parte autora alegue ser hipossuficiente 

nos termos da lei, não acostou aos autos documentos que comprove os 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade da justiça.

Além disto, considerando que, em regra, a pessoa jurídica não se 

confunde com a pessoa física, e que a dívida em questão tem como 

devedor a empresa Eletrônica Teleson Ltda - ME, não demonstrou o autor 

a legitimidade do espólio para arcar com o pagamento do aludido débito.

 Desse modo, determino que o autor junte aos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, os documentos que comprovem sua impossibilidade em 

arcar com as custas e despesas processuais, bem como demonstre a 

obrigação do espólio no pagamento da dívida descrita às fls. 09/11.

Decorrido o prazo acima com ou sem manifestação, certifique-se e 

retornem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 178959 Nr: 8498-89.2017.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO SILLES DIAS, ARLEY GOMES GONÇALVES, 

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JELSON ANTÔNIO GERMINIANI - ESPÓLIO, 

DÉBORA BEDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE 

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO formulada por LUCIANO SILLES DIAS, ARLEY 
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GOMES GONÇALVES e ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN em face do 

ESPÓLIO de JELSON ANTÔNIO GERMINIANI, a fim de que seja reservada a 

quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o que deverá ser efetuado antes 

da partilha, visto que os herdeiros somente receberão a parte líquida do 

patrimônio do falecido, depois de pagas todas as obrigações, a teor do 

que dispõe o artigo 642, §3º, c.c. artigo 647, ambos do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Transitada 

em julgado, certifique-se nestes e traslade-se cópia aos autos de 

inventário (Código 59.570), em apenso, e após, arquive-se com as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 188664 Nr: 3298-67.2018.811.0040

 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: NEY BRASIL DE ALMEIDA, JOÃO BRASIL -ESPÓLIO, 

JOÃO BATISTA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIGOLO PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO 

LTDA, MORADA DO BOSQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, 

SANTOS & BERTOLOTTI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WARRINGTON BERNARD RONDON 

DIAS - OAB:14974/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Sem delongas, verifica-se que os documentos que instruem a inicial se 

revelam como incompatíveis com a condição de hipossuficiente que a lei 

exige para a concessão das benesses da justiça gratuita.

 Assim, com fundamento no art. 99, § 2º, do NCPC, concedo à parte autora 

o prazo de 15 dias para a comprovação concreta dos requisitos 

necessários à concessão do benefício, ou para recolhimento das custas 

iniciais e taxa judiciária devidos, sob pena de indeferimento da inicial.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 130629 Nr: 5658-77.2015.811.0040

 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: MARINES TERESINHA FIORI FERNANDES, ANATILIA 

DOS SANTOS FIORI, AMARILDO ANTÔNIO FIORI, LORECI FATIMA FIORI 

PINOTTI, DEONILDA OLIMPIA FIORI, RIVELINO JOSÉ FIORI, CLÉLIA 

SORGATTO FIORI, SUELEN SORGATTO FIORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVELINO FIORI - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE COELHO MARTINS - 

OAB:18.135/16185/MT, RICARDO ADRIANO HAACKE - OAB:17340, 

SONIAMAR FRITSCH - OAB:16130-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, estando 

preenchidos os requisitos legais, HOMOLOGO o esboço de partilha de fls. 

114, referente aos bens deixado pelo falecimento de AVELINO FIORI e 

ANATILHA DOS SANTOS FIORI e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil.Atribua-se a Sra. Gestora a partilha dos quinhões entre 

os herdeiros, na proporção de 1/6 para cada um, ressalvados erros, 

omissões e ou eventuais direitos de terceiros e, sobretudo, da Fazenda 

Pública.Ante a apresentação das certidões negativas de débitos 

tributários, expeça-se o formal de partilha e/ou carta de adjudicação.Após 

o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, com as baixas devidas.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 80824 Nr: 138-78.2011.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNP

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869, 

SERGIO HEMING JUNIOR - OAB:20.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, estando 

preenchidos os requisitos legais, HOMOLOGO o esboço de partilha de fls. 

98/99, referente aos bens deixado pelo falecimento de LUIZ CARLOS 

PARIZOTTO e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

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

Civil.Atribua-se a Sra. Gestora a partilha dos quinhões entre a meeira e os 

herdeiros, no qual 50% cabe a inventariante, e os outros 50% cabe aos 

herdeiros, na proporção de 25% para cada um, ressalvados erros, 

omissões e ou eventuais direitos de terceiros e, sobretudo, da Fazenda 

Pública.Ante a apresentação das certidões negativas de débitos 

tributários, expeça-se o formal de partilha e/ou carta de adjudicação.Após 

o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, com as baixas devidas.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 98565 Nr: 1128-98.2013.811.0040

 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: CLARICE SEHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBORIO SEHN - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

ALINE PARIZZI SOLETTI - OAB:15516-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, estando 

preenchidos os requisitos legais, HOMOLOGO o esboço de partilha de fls. 

128/135, referente aos bens deixado pelo falecimento de LIBORIO SEHN e, 

por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Atribua-se a Sra. 

Gestora a partilha dos quinhões entre a meeira e os herdeiros Leandro 

Sehn e Leonir Sehn, ressalvados erros, omissões e ou eventuais direitos 

de terceiros e, sobretudo, da Fazenda Pública.Ante a apresentação das 

certidões negativas de débitos tributários, expeça-se o formal de partilha 

e/ou carta de adjudicação.Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas 

devidas.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 145384 Nr: 1641-61.2016.811.0040

 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: CELIA VEDOVATO RAISER FALCÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAITON JOÃO RAISER FALCÃO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a Fazenda Pública Estadual discorda 

dos valores atribuídos aos bens, ao passo que a inventariante requer 

nova avaliação destes.

Ademais, no caso em tela, é imprescindível a avaliação judicial dos bens a 

teor do disposto no artigo 630 do NCPC, por haver interesse de menor. 

Assim, determino a avaliação judicial dos bens do deixados pelo de cujus, 

por oficial avaliador.

Como bem cediço um dos principais objetivos do processo de inventário, é 

resguardar os interesses da fazenda pública, mediante o recolhimento 

regular dos impostos devidos.

Assim, tendo em vista o decurso de prazo entre a derradeira 

manifestação da inventariante e a presente data, determino sua intimação 

para apresentar as últimas declarações, procedendo à retificação das 

primeiras declarações, caso necessário, assim como para comprovar o 

recolhimento da guia de ITCMD ou apresentar a declaração de isenção de 

pagamento do imposto, ainda, para apresentar as certidões negativas 

atualizadas.
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 Após, oportunize a manifestação da Fazenda Pública Estadual, MPE e, 

conclusos para julgamento.

Após, venham os autos conclusos para julgamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 98785 Nr: 1371-42.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR PINHÃO, JACI SANTOS LAUTON 

PINHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

SENTENÇA

Trata-se de Ação Execução proposta por BANCO BRADESCO S.A., em 

face de JULIO CESAR PINHÃO, todos qualificados nos autos.

Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais 

admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi 

livremente pactuado, contendo as assinaturas das partes/procuradores, 

não havendo qualquer indicativo de vícios no consentimento. Em virtude 

disso, a homologação da avença é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e regulares 

efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, e, face ao pagamento da 

obrigação pactuada, JULGO EXTINTO O FEITO, com fulcro no art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários na forma do pactuado entre as partes, 

observando-se, em caso de omissão, o disposto no artigo 90, § 2º, do 

NCPC.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 104606 Nr: 7674-72.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAZIELI CRISTIANE TOLOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DA SILVA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista que já se operou a preclusão no que tange ao pedido de 

assistência judiciária gratuita, conforme se nota de fls. 38/42, 46/48, 52 e 

53), deixo de apreciar o pedido de fls. 74/76.

No mais, diante do não pagamento das custas judiciais calculadas à fl. 70, 

proceda-se as anotações de praxe.

Após, arquivem-se os autos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 128130 Nr: 4284-26.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXTENSA COMERCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN LUIZ DALL AGNOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DE SOUZA COSTA 

NICARETTA - OAB:16945-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de cumprimento integral da obrigação, proposta por EXTENSA 

COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA, em face de JONATHAN 

LUIZ DALL AGNOL, todos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte exequente requerer a extinção do processo 

em razão do cumprimento da obrigação do executado, na forma do art. 

924, II, do Código de Processo Civil.

Diante da integral satisfação do débito, JULGO EXTINTO o feito, com fulcro 

no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Custas, na forma do acordo.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 48888 Nr: 5787-29.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 

(AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAIR DE ROSSI, MARTA BORDIN DE ROSSI, 

VALDECIR DE ROSSI, JUVENIA GOMES MARQUESAN DE ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de cumprimento integral de acordo, proposto por AGRO 

AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA (KPM 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA), em face de IVAIR DE 

ROSSI, MARTA BORDIN DE ROSSI, VALDECIR DE ROSSI e JUVÊNCIA 

GOMES MARCHESAN DE ROSSI, todos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes requereram a extinção do processo em 

razão do cumprimento integral do acordo, nos termos do art. 924, II, do 

CPC.

 Diante da integral satisfação do débito, JULGO EXTINTO o feito, com 

fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Havendo restrição dos bens de propriedade dos Executados, DEFIRO a 

liberação da restrição.

Custas, se houver, na forma pactuada entre as partes, observando-se, 

em caso de omissão, o disposto no artigo 90, § 2º, do NCPC.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 53639 Nr: 3955-24.2009.811.0040

 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): GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS, 

MARQUES DOS SANTOS CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANE MOISÉS MARQUES 

DOS SANTOS - OAB:MT-9647 - B

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas 

e honorários, em razão da qualidade da parte autora. Havendo recurso de 

apelação, intime-se a parte contrária para apresentação de suas 

contrarrazões e, na sequência, remetam-se os autos à instância superior, 

na forma do art. 1.010, § 3º, do NCPC.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 183456 Nr: 11237-35.2017.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDINO FRANCO DE 

FREITAS - OAB:17.374/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIBES ALBERTO DA SILVA - 

OAB:7967/GO, Wilson Rodrigues de Freitas - OAB:12873/GO

 Vistos.

Para cumprimento do ato deprecado, DESIGNO o dia 05 de junho de 2018, 

às 14h 50min.

INTIMEM-SE.

COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante.

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

Às providências.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024526/4/2018 Página 154 de 598



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 37696 Nr: 608-51.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOB LUX COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA BARROS - 

OAB:2.746/TO-11010B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DispositivoPelo exposto, forte na disposição do inciso III do artigo 485 do 

CPC, julgo EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte desidiosa ao pagamento de custas e despesas 

processuais ut § 8º do artigo 85 do CPC, salvo se previa e expressamente 

já lhe deferido as benesses da Lei 1.060/50 ou se isenta na forma da Lei 

Estadual 7.603/2001.Havendo participação da DPE ou do MPE, ciência 

pessoal ao (a) ínclito(a) representante, consoante gizado na legislação 

orgânica e processual de regência.Publique esta decisum uma única vez 

no DJE e, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE com as anotações e 

baixas ínsitas na CNGC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-seSorriso/MT, 31 de maio de 2017.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 106108 Nr: 9182-53.2013.811.0040

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉBORA BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JELSON ANTÔNIO GERMINIANI - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo/Código: 106108

Visto/MP

Defiro o pleito de fls. 260/262, determinando à parte requerente que traga 

aos autos a documentação referente às despesas e receitas da 

movimentação bancária colacionada às fls. 12/238, bem como dos 

veículos às fls. 241/251 e operações à fl. 252.

Acolho a Cota Ministerial de fls. 263/264, ante a desnecessidade de 

atuação no feito.

 Após, à conclusão.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 20 de setembro de 2016.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 103204 Nr: 6202-36.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON LUIZ DULNIK, MARCOS CESAR 

COSTA, SONIA MARIA DA SILVA COSTA, OBJETIVA AGRICOLA LTDA, 

VALTER ALEXANDRE SANTANA DA SILVA, MARIA CRISTINA DEMARCHI 

SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: jose Arnaldo janssen nogueira 

- OAB:, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Oficio Circular n. 077/2010-CGJ, bem como do item 2.3.11 

da CNGC, intimo a parte autora para que providencie o recolhimento das 

custas (preparo) da carta precatória para posterior encaminhamento ao 

juízo deprecado via malote digital ou, para querendo, retirar a carta 

precatória a fim de distribuir na Comarca de Sinop/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 112947 Nr: 4723-71.2014.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOMIR BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AMÉRICO VIEGAS, ALIANE ANTONIETA 

VIEGAS, ADILSON JOSÉ VIEGAS, LILIANE ORTIS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Oficio Circular n. 077/2010-CGJ, bem como do item 2.3.11 

da CNGC, intimo a parte autora para que providencie o recolhimento das 

custas (preparo) da carta precatória para posterior encaminhamento ao 

juízo deprecado via malote digital ou, para querendo, retirar a carta 

precatória a fim de distribuir na Comarca de Primavera do Leste/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 166308 Nr: 1237-73.2017.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDILEI DA SILVA LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA STIEVEN LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUSA PEREIRA BRAGA - 

OAB:7280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5489-B

 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 os embargos à execução na forma colocada em Juízo, porém, 

SEM EFEITO SUSPENSIVO, uma vez que ausentes os requisitos 

necessários para a concessão da tutela provisória, nos termos do art. 

919, § 1º do NCPC.

DIGA a embargada no prazo legal.

Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 132797 Nr: 6751-75.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE ADOLFO FERRONATTO - ESPÓLIO, DIVA 

FRANCISCA FERRONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PAULO VERGUTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL HENRIQUE FERRONATO 

- OAB:19228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 111015 Nr: 3132-74.2014.811.0040

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDFDAD, GMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO PEREIRA DA 

SILVA - OAB:10061

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para o fim de 

decretar o divórcio do casal MARISA DE FÁTIMA DE ASSIS DALAVERA e 

GENTIL DA CRUZ, concedendo guarda unilateral definitiva do filho menor 

do casal à genitora. Ainda, CONDENO o requerido GENTIL DA CRUZ a 

pagar, mensalmente, alimentos definitivos em favor do filho Gean Marcos 
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da Cruz no valor equivalente a 30% do salário mínimo vigente, a partir da 

citação válida, mediante depósito em conta bancária da representante 

legal e guardiã do infante. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil.Sem custas, eis que DEFIRO o benefício da justiça gratuita 

às partes neste ato. PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro na forma do 

Provimento n° 42/2008/CGJ.Transitada em julgado esta sentença, 

EXPEÇA-SE mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil da 

Comarca de Ipiranga da Norte – MT, assinalando que a requerente voltará 

a assinar o nome de solteira.Havendo apelação, proceda na forma do art. 

1.010 NCPC.Oportunamente, arquivem-se os autos.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 108086 Nr: 612-44.2014.811.0040

 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: ADEMIR SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S R CONTABILIDADE, SERASA EXPERIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT, VINICIUS MENEGOL - 

OAB:RS0090661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, RONALDO BRUTTI REIS - 

OAB:34011

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para o fim de:1. 

Declarar a inexistência dos débitos imputados na petição inicial, 

relacionados à parte requerida S.R. SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, 

relativamente ao contrato n. 762, determinando a baixa definitiva do nome 

da parte autora junto aos cadastros de inadimplentes pela aludida dívida.2. 

Condenar a parte requerida S.R. SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ao 

pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, 

devidos em favor da parte requerente, com juros de mora de 1% ao mês, 

a partir da citação (art. 405 CC c/c art. 161, § 1º, CTN), e correção 

monetária pelo índice INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ).Condeno 

ainda a parte requerida S.R. SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ao pagamento 

das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os 

últimos arbitrados em 15% do valor da condenação, na forma do artigo 85, 

§ 2º, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado esta sentença, 

arquive-se.Havendo recurso, intime-se a parte contrária para 

apresentação de suas contrarrazões e, na sequência, remetam-se os 

autos à instância superior, na forma do art. 1.010, § 3º, do 

NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 108120 Nr: 639-27.2014.811.0040

 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: ADEMIR SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ATIVOS S/A - 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinthia Tufaile - 

OAB:159842/SP, GUSTAVO DAL BOSCO - OAB:, JOSE ARNALDO 

JANSSEN NOGUEIRA - OAB:, SÈRVIO TÙLIO DE BARCELOS - 

OAB:44698

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão aduzida na petição 

inicial. Como consequência, julgo extinto o presente feito, com resolução 

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

Civil.CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, despesas e 

honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 15% do valor da causa, 

na forma do art. 85, § 2º, do NCPC, suspendendo a exigibilidade da 

cobrança em face das benesses da gratuidade judiciária deferidas às fls. 

24.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe, na forma da CNGC.Havendo apelação, proceda na 

forma do art. 1.010 NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 97107 Nr: 9109-18.2012.811.0040

 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: ANSELMO TORMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869, 

SERGIO HEMING JUNIOR - OAB:20.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões lançadas na 

petição inicial, resolvendo o mérito da presente demanda. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas judiciais, despesas e honorários 

advocatícios, os últimos arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da 

causa, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado esta decisão, arquivem-se os autos.Havendo apelação, 

proceda na forma do art. 1.010 NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 103647 Nr: 6667-45.2013.811.0040

 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: JULIANA APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões lançadas na 

petição inicial, resolvendo o mérito da presente demanda. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas judiciais, despesas e honorários 

advocatícios, os últimos arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da 

causa, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Mas, sendo 

a parte beneficiária da gratuidade judiciária, resta suspensa a exigibilidade 

do pagamento, na forma do art. 98, § 3º, do NCPC.Não houve consignação 

de valores em juízo.Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os 

autos.Havendo apelação, proceda na forma do art. 1.010 

NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 104650 Nr: 7720-61.2013.811.0040

 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: SALVIO MARCHIORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA EXPERIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, c.c. artigo 488 do mesmo diploma legal, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão lançada na petição inicial, resolvendo o mérito 

da presente demanda. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

judiciais, despesas e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 

10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, e nada mais 

sendo requerido neste feito, arquivem-se os autos.Havendo apelação, 

proceda na forma do art. 1.010 do NCPC.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55737 Nr: 6073-70.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: INVIOLÁVEL SORRISO COM.DE EQUIPAMENTOS 

ELETRONICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846/MT, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859

 VISTOS.

Trata-se de cumprimento integral da obrigação, proposta por INVIOLÁVEL 

SORRISO COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, em face de TIM 

CELULAR S/A, todos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte exequente requer a extinção e o 

arquivamento do processo em razão do cumprimento da obrigação do 

executado.

 Diante da integral satisfação do débito, JULGO EXTINTO o feito, com 

fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 99191 Nr: 1801-91.2013.811.0040

 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: DIRCE BIANCHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU BIANCHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE LOCATELLI - 

OAB:17.381, SAMUEL DE CAMPOS PONTES - OAB:12614-B, SILAS DO 

NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Prestação de Contas movida por DIRCE BIANCHIN em 

desfavor de DIRCEU BIANCHIN, pelos fatos e fundamentos expostos na 

inicial.

Após a instrução processual, foi determinada a prestação de contas pelo 

requerido, nos termos do artigo 550, §5º, do CPC (fls. 92/93).

As contas foram apresentadas pelo requerido às fls. 129/145.

Instada a se manifestar, a autora concordou com a prestação de contas 

realizada, conforme fls. 148/149.

É o breve relatório.

 Fundamento e decido.

Sem delongas e considerando a concordância da autora quanto à 

prestação de contas realizada às fls. 129/145, em observância ao 

disposto no artigo 550, §§ 2º, 5º e 6º, do CPC, JULGO PPROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte requerida ao pagamento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos termos do artigo 82, § 2º e artigo 85, ambos 

do Código de Processo Civil.

Não havendo irresignação recursal voluntária, certifique o trânsito em 

julgado da sentença e, após, promova o ARQUIVAMENTO destes autos 

mediante anotações e baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 188772 Nr: 3354-03.2018.811.0040

 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: GNG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NKAG, SMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DE SOUZA BRAGA - 

OAB:23.541/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HINGRITTY BORGES 

MINGOTTI - OAB:20004/E, JULIANE HELENA PILLA JULIÃO - 

OAB:22.229-A, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8.196, 

RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO - OAB:18356/E

 Vistos.

1) Manifeste-se a parte autora em prosseguimento ao feito, no prazo de 

15 dias.

2) Após, vista ao MPE.

Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003836-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI OLIVEIRA MENEGAC (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado Dr. Leandro Augusto Minghelli, 

para o dia 08/05/2018 às 08h00min, na Clinica CEOT localizada atualmente 

na Rua São João número 2194, sala 1, Bairro Vila Romana., Sorriso – MT, 

devendo o periciado comparecer munido de documentos pessoais, 

carteira de trabalho e todos os exames, laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003063-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA LUANA CARVALHO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARLOS DAMIANI OAB - MT0020866-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado Dr. Leandro Augusto Minghelli, 

para o dia 08/05/2018 às 09h00min, na Clinica CEOT localizada atualmente 

na Rua São João número 2194, sala 1, Bairro Vila Romana., Sorriso – MT, 

devendo o periciado comparecer munido de documentos pessoais, 

carteira de trabalho e todos os exames, laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004473-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERONILDA RODRIGUES BAATECH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUEIBI LEAL PERONDI OAB - MT13540/O (ADVOGADO)

JADIR JOSE COPETTI NOVACZYK OAB - MT5346/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado Dr. Leandro Augusto Minghelli, 

para o dia 08/05/2018 às 10h00min, na Clinica CEOT localizada atualmente 

na Rua São João número 2194, sala 1, Bairro Vila Romana., Sorriso – MT, 

devendo o periciado comparecer munido de documentos pessoais, 

carteira de trabalho e todos os exames, laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002134-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CASTRO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002134-84.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/

[AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / 

TUTELA ESPECÍFICA, Requisição de Pequeno Valor - RPV]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOAO CASTRO PINHEIRO Parte Ré: 
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REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

Trata-se de embargos de declaração dos embargos de declaração 

opostos pela parte requerida suscitando contradição na sentença retro 

com o laudo pericial, eis que este concluiu que a incapacidade da 

embargada seria parcial e temporária, sugerindo um prazo de 06 meses de 

afastamento, porém foi fixado na sentença o prazo de 18 meses para 

cessação do benefício. É o sucinto relatório. Decido. Trata-se de 

embargos de declaração com efeito infringente, com o propósito de 

reanalisar premissas e argumentos apresentados. Considerando que os 

embargos foram interpostos no prazo legal, conheço dos mesmos. 

Contudo, no mérito entendo que a pretensão não pode prosperar. Isso 

porque, a decisão restou devidamente fundamentada, apesar da 

discordância do embargante, inexistindo omissão no julgado e sim 

contradição com o entendimento do embargante, sendo certo que “(...) A 

contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele 

mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte 

(grifei) (...)” (TJMT - Primeira Câmara Cível. ED nº 45415/2014. Rel. Des. 

Adilson Polegato de Freitas, J. 10/06/2014, DJE 16/06/2014). Ademais, 

sobre o tema: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – 

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022 DA ATUAL 

NORMA ADJETIVA - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INADMISSÃO - 

ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. O Recurso de Embargos de Declaração 

possui a função integrativa, tendo por objeto sanar eventual omissão, 

obscuridade ou contradição. 2. Ausentes os pressupostos de cabimento 

do recurso exigidos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil, 

impõe-se sejam desprovidos. 3. Aclaratórios rejeitados”. (TJMT – 3ª C. ED 

5836/2016. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, J. 04/04/2016, DJE 

15/04/2016). Outrossim, nos termos do art. 479, o juiz não se limita a 

análise do laudo pericial, devendo apreciar a prova de acordo com o 

disposto no art. 371, indicando as razões da formação de seu 

convencimento. No caso dos autos, o embargado se encontra com a 

sequela descompensada, incapacitado totalmente para suas atividades 

habituais, sendo que o prazo de 06 meses indicado pelo perito, por certo, 

seria ínfimo a considerar o período necessário para tratamento e/ou 

reabilitação do embargado para outra profissão, sobretudo pelo fato do 

INSS ter demorado até 06 meses para implantar os benefícios concedidos 

judicialmente. Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, mas lhes NEGO 

PROVIMENTO, mantendo a decisão invectivada em sua integralidade. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001395-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CORADIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001395-14.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: ANDERSON CORADIN Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Intime-se a parte autora para 

pagamento dos honorários periciais, nos termos da manifestação de Num. 

12727838, no prazo de 15 dias, sob pena do julgamento do feito no estado 

em que se encontra. Decorrido o prazo sem pagamento, conclusos. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000324-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000324-74.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 50.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88)]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: MARIA DO CARMO DA SILVA Parte Ré: RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. 

Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Benefício de 

Prestação Continuada (LOAS) proposta por MARIA DO CARMO DA SILVA 

em face do INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS), 

sustentando a autora que é idosa e, desta forma, demonstra-se totalmente 

incapacitada para desenvolver qualquer atividade laborativa e social, 

dependendo da ajuda de terceiros, pugnando pelo recebimento de 

benefício de prestação continuada a ser paga pelo requerido. Recebida a 

inicial foi determinada a realização de estudo socioeconômico. O requerido 

apresentou contestação no Num. 5559895, aduzindo a ausência dos 

requisitos para concessão do benefício, tendo a parte autora impugnado, 

ratificando os pedidos iniciais (Num. 6657758). O estudo socioeconômico 

restou acostado no Num. 11897081, sobre o qual manifestou a parte 

autora e o requerido. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Cuida-se de Ação Previdenciária para Concessão de Beneficio de 

Prestação Continuada (LOAS) ajuizada por MARIA DO CARMO DA SILVA 

contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. Entre os 

direitos necessários à implementação da ordem social prevista na 

Constituição Federal, encontramos aqueles relativos à Seguridade Social, 

que contempla a previdência social, saúde e assistência social. A 

Assistência Social pode ser definida como a política pública, integrada por 

um conjunto de ações de iniciativa pública e da sociedade, que visa prover 

aos brasileiros com renda inferior aos mínimos legais, condições de 

inclusão na sociedade, através do atendimento às necessidades básicas, 

para o efetivo exercício dos direitos, que constituem a cidadania. É por 

isso que, na Assistência Social, não existe o princípio da contrapartida, ou 

seja, o benefício recebido não depende de contribuição realizada, ao 

contrário do que acontece com os benefícios previdenciários. Consoante 

prescreve o artigo 203, caput, da Constituição Federal, a assistência 

social será prestada a quem dela necessitar, independentemente da 

contribuição à seguridade social. Desta forma, os benefícios de caráter 

assistencial têm natureza não-contributiva, possuindo, dentre os seus 

objetivos a proteção à pessoa portadora de deficiência ou ao idoso, 

mediante o pagamento de um salário mínimo, desde que preenchidos os 

requisitos elencados no inciso V, do art. 203, da CF, regulamento pela Lei 

n.° 8.742/93 e Decreto n.° 1.744/95. Trata-se do benefício de prestação 

continuada (LOAS), destinado ao idoso ou pessoa portadora de 

deficiência, que não tenham condições de prover a própria manutenção ou 

tê-la provida por sua própria família. A característica da deficiência, para 

os efeitos da Lei n.° 8.742/93 é, além da incapacidade para o trabalho, a 

impossibilidade de vida independente. Desta forma, a pessoa portadora de 

deficiência, para os efeitos da Lei n.° 8.742/93 é aquela que apresenta 

incapacidade para o trabalho e para a vida independente, e que tal 

condição lhe cause dificuldade de integração social. O primeiro ponto a 

ser destacado, e que não causa maiores problemas é que o conceito de 

família, para a Lei 8.742/93, abarca o conjunto daqueles que compõem o 

núcleo familiar, pessoas que vivam sob o mesmo teto. O que se deve ter 

em mente é que o benefício assistencial é destinado aos que se 

encontram em situação precária. Consoante prescreve o artigo 1.° da Lei 

n.° 8.742/93, a assistencial social "[...] é política de Seguridade Social não 

contributiva, que provê os mínimos sociais”. Os mínimos sociais não se 

referem apenas às condições de saúde e sobrevivência dos indivíduos, 

mas são garantias do exercício da cidadania a que todos os cidadãos têm 

direito. Por estas razões o benefício assistencial não tem o condão de 

complementação de renda familiar, já que assim o fazendo, não age 

provendo os mínimos sociais, que no seu conceito não envolve recursos 

destinados a complementação de renda. Assim, a Lei nº 8.742/93 

preleciona que, uma vez cumpridos os requisitos para a concessão do 

benefício da prestação continuada, é de rigor deferi-lo. Vê-se, pois, que o 

benefício da prestação continuada constitui instrumento indispensável 

para que as pessoas portadoras de deficiência, que não podem manter-se 

por si mesmas ou por suas famílias, tenham suas necessidades básicas 

atendidas e vivam com o mínimo de dignidade. No caso em análise a autora 

é idosa, contando com 70 anos de idade (Num. 4715761). Por fim, da 

realização do estudo social, é possível vislumbrar que a autora reside com 

sua neta, menor, de 11 anos de idade e com seu filho, deficiente, o qual 

recebe benefício de um salário mínimo, restando demonstrada a condição 

de miserabilidade da autora. Ademais, é entendimento consolidado nos 

Tribunais que a condição de miserabilidade não deve abster-se a 

verificação da renda, mas a condição de vulnerabilidade do grupo familiar, 

bem como que o benefício de até um salário mínimo recebido por membro 

da família idoso ou deficiente, não deve ser computado na renda familiar 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024526/4/2018 Página 158 de 598



para os fins de LOAS. Vejamos: “CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 

E AO IDOSO. ART. 203, V, CF/88. RESTABELECIMENTO. LEI 8.742/93. 

INCAPACIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO 

INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Na 

sentença recorrida, o pedido foi julgado procedente, ao fundamento de 

que restou demonstrado os requisitos para a concessão do benefício 

assistencial à parte autora, portadora de deficiência, conforme laudo 

pericial e que não possui meios de prover sua própria subsistência ou de 

tê-la provida por sua família, em razão da renda mensal per capita inferior 

a ¼ (um quarto) do salário-mínimo. 2. Para a concessão do benefício 

assistencial (LOAS/deficiente), pleiteado pela parte autora, previsto no art. 

203 da CF/1988, impõe-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos 

no art. 20 da Lei 8.742/93: a incapacidade para a vida independente e para 

o trabalho (§ 2º); e incapacidade financeira da família para prover a 

manutenção da pessoa portadora de deficiência ou do idoso. 3. A 

jurisprudência desta Corte é no sentido de que "(...) a incapacidade para a 

vida independente deve ser entendida não como falta de condições para 

as atividades mínimas do dia a dia, mas como a ausência de meios de 

subsistência, visto sob um aspecto econômico, refletindo na possibilidade 

de acesso a uma fonte de renda (...)". Precedentes deste Tribunal. 4. De 

acordo com a jurisprudência desta Corte e do STJ, a percepção do 

benefício em espécie é devida desde que a vulnerabilidade econômica do 

grupo familiar possa ser constatada, independentemente do percentual 

apurado a título de renda per capita, se de 1/4, 1/3 ou 1/2 do salário mínimo 

por indivíduo, isso porque deve ser considerada a condição pessoal de 

cada um e não apenas o quantum percebido pelo grupo (grifei). Está, pois, 

incapacitada a pessoa que não tem condições de auto determinar-se 

completamente ou que depende de algum auxílio, acompanhamento, 

vigilância ou atenção de terceiros para viver com o mínimo de dignidade. 5. 

A jurisprudência atual é no sentido de que a hipossuficiência, para fins de 

"percepção do benefício em espécie, é devida desde que a vulnerabilidade 

econômica do grupo familiar possa ser constatada, independentemente do 

percentual apurado a título de renda per capita, se de 1/4, 1/3 ou 1/2 do 

salário mínimo por indivíduo, isso porque deve ser considerada a condição 

pessoal de cada um e não apenas o quantum percebido pelo grupo". 

Diante desse contexto, ainda que se verifique renda per capita superior a 

1/4 do salário mínimo auferida pelos integrantes do grupo familiar, para fins 

de aferição do direito ao benefício social, o conjunto probatório deve 

apontar para a vulnerabilidade à subsistência digna do requerente. No 

caso concreto, o grupo familiar apresenta estado de hipossuficiência que 

se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência. 6. A prova 

pericial realizada demonstra a presença de incapacidade total e 

permanente da parte autora para o trabalho e para os atos da vida 

independente, concluindo pela sua inaptidão para a atividade laboral. 7. O 

termo inicial do benefício é a data da postulação administrativa. Não 

havendo requerimento administrativo anterior ao ajuizamento da ação, 

definindo o períto a data da incapacidade, o termo inicial do benefício será 

a data da citação; caso a perícia não defina a data da incapacidade, o 

termo a quo será a data do laudo médico pericial. Da análise dos autos, 

verifica-se constar requerimento administrativo, mas, como não houve 

recurso da parte autora, fica mantido o determinado na sentença (data do 

laudo), em face do princípio da non reformation in pejus. 8. Mantida a r. 

sentença recorrida por seus próprios fundamentos. 9. Apelação do INSS 

desprovida”. (TRF1. 1ª T. AC 0000464-98.2006.4.01.3702 / MA, Rel. JUIZ 

FEDERAL MARCIO BARBOSA MAIA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 

21/01/2016) “CONSTITUCIONAL E ASSISTENCIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. RENDA 

MENSAL PER CAPITA FAMILIAR. DEVIDA A EXCLUSÃO DE BENEFÍCIO DE 

VALOR MÍNIMO PERCEBIDO POR IDOSO OU DEFICIENTE. LEGITIMIDADE 

ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 

UNIÃO RECONHECIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO. 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO AFASTADA. LIMITAÇÃO 

TERRITORIAL DOS EFEITOS DA SENTENÇA. MULTA INCABÍVEL. (...) 8. A 

jurisprudência de nossos tribunais tem entendido que, assim como o 

benefício assistencial pago a um integrante da família não deve ser 

considerado para fins de renda per capita, os benefícios previdenciários 

de até um salário mínimo, pagos a pessoa idosa, não deverão ser 

considerados . Igual sorte deve ser dada ao benefício de aposentadoria 

por invalidez, de até um salário mínimo, pago à pessoa de qualquer idade. 

(grifei) 9. O STJ firmou-se a orientação, na análise do REsp 1.355.052/SP, 

julgado sob o rito do art. 543-C do CPC), que aplica-se o parágrafo único 

do artigo 34 do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03), por analogia, a pedido 

de benefício assistencial feito por pessoa com deficiência a fim de que o 

benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, 

não seja computado no cálculo da renda per capita prevista no artigo 20, § 

3º, da Lei n. 8.742/93. 10 (grifei). Fixação de multa diária contra a Fazenda 

Pública para o caso de descumprimento de tutela incabível na espécie, 

diante da falta de comprovação da recalcitrância. 11. Remessa oficial não 

conhecida. Apelação da União provida para excluí-la da lide. Apelação dos 

INSS parcialmente provida para que no cálculo da renda familiar para 

concessão de benefício assistencial seja desconsiderado a) benefício 

previdenciário, no valor de um salário mínimo, recebido por idoso; b) 

aposentadoria por invalidez, de até um salário mínimo, pago a pessoa de 

qualquer idade e c) benefício assistencial já concedido a qualquer membro 

da família (itens 8 e 9); restringir o provimento jurisdicional nos limites da 

competência territorial do órgão prolator (item 7) e excluir a multa diária 

cominada (item 10).A Turma, por unanimidade, não conheceu da remessa 

oficial, deu provimento à apelação da União e deu parcial provimento à 

apelação do INSS. (TRF1. 2ª T. ACORDAO 00037166820044013803, 

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, e-DJF1 

DATA:17/11/2017) Destarte, restando comprovado todos os elementos 

necessários à concessão do benefício, é de rigor a procedência da 

demanda. Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo 

PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I do NCPC, concedendo de forma definitiva o BENEFÍCIO DE 

PRESTAÇÃO CONTINUADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA à parte autora, 

retroativa a data do requerimento administrativo (06/03/2013 – Num. 

5566736), no valor de um salário mínimo mensal, devendo a autarquia ré 

providenciar a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da intimação dessa sentença. Outrossim, entendo presentes os 

requisitos para concessão da tutela de urgência, uma vez que o fumus 

boni iuris restou comprovado quando do preenchimento dos requisitos do 

LOAS pela autora e, o periculum in mora, pela condição social da mesma, 

é idosa e considerada hipossuficiente sobre a acepção jurídica. Assim, 

presentes os requisitos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do 

art. 300 do NCPC, determinando que o INSS conceda o pagamento a parte 

requerente do benefício LOAS, devendo tal medida ser cumprida no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias. Sobre as prestações em atraso, nos termos do 

julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, 

pelo STF, quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do 

inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 

1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão 

os aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. 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, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001. Condeno a parte 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. Sentença 

não sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do 

NCPC. Certificado o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003166-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ILONE ERICA DA LUZ COLERAUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICSON CESAR GOMES OAB - MT0008301A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003166-27.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: ILONE ERICA DA LUZ COLERAUS Parte Ré: RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Concessão de Benefício Previdenciário de Aposentadoria por Invalidez 

e/ou auxilio doença ajuizada por ILONE ÉRICA DA LUZ COLERAUS contra 

o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a 

implantação em sede de tutela de urgência do benefício previdenciário de 
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auxílio-doença e, no mérito, a condenação do requerido ao pagamento de 

aposentadoria por invalidez em seu favor. Para tanto sustenta que, 

devidas as enfermidades enfrentadas, perdeu a capacidade laborativa, 

tendo o beneficio previdenciário sido cessado administrativamente pelo 

requerido. Assim, sustentando que preenche os requisitos necessários à 

obtenção do benefício requestado, pleiteia a procedência do pedido 

veiculado na peça inaugural. Recebida a inicial foi deferida a tutela de 

urgência e determinada a citação do requerido (Num. 8291733). O 

requerido apresentou contestação, alegando a ausência de incapacidade 

laborativa da parte autora (Num. 9464298 ), tendo a mesma impugnando, 

ratificando os pedidos iniciais (Num. 11046324 ). Determinada a realização 

de perícia, o laudo restou juntado no Num. 11737035 , sobre o qual 

manifestou a parte autora. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Cuida-se de pedido de concessão de benefício previdenciário com 

pedido de aposentadoria por invalidez, formulado ILONE ÉRICA DA LUZ 

COLERAUS contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – 

INSS. As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas, razão pela qual, passo ao exame do mérito. Para a concessão 

do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por 

invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a 

ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período 

de carência. III) Incapacidade para o trabalho (temporária para 

auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). Quanto ao 

cumprimento dos dois primeiros requisitos, é pacífico na jurisprudência 

pátria que nos casos em que o benefício já fora concedido na seara 

administrativa, ainda que de forma temporária, tanto a qualidade de 

segurado como o período de carência já foram reconhecidos pela 

autarquia ré, senão vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. 1. O segurado da Previdência Social tem direito ao 

benefício de auxílio-doença em razão de incapacidade temporária para o 

seu trabalho e para o exercício de suas atividades habituais, por mais de 

15 (quinze) dias consecutivos, nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. 

O INSS reconheceu a qualidade de segurado da parte autora e o período 

de carência previsto na Lei 8.123/91 quando da concessão do benefício 

de auxílio-doença na seara administrativa. (grifamos) 3. Laudo pericial no 

sentido de que o(a) requerente é portador(a) de enfermidade de caráter 

irreversível, que acarreta sua incapacidade total e permanente para o 

trabalho...” (TRF1. Apelação Cível –n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: 

Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto 

ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, tenho que é possível 

divisa-los pelos documentos constantes no Num. 8287927. Sobre o 

terceiro requisito, deve-se considerar a existência ou não de doença que 

afete a capacidade para o trabalho, para só posteriormente proceder-se a 

uma definição do tipo de benefício, em função das características da 

enfermidade, ou seja, se cabível aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. É necessário, ainda, para se preencher o terceiro requisito 

se levar em conta o grau de instrução do requerente, a idade, bem como 

se a incapacidade para o trabalho a que estava habituado é permanente. 

Pelo laudo médico pericial acostados aos autos (Num. 11737035), 

verifica-se que a incapacidade da parte autora é parcial e permanente, 

sendo pouco provável a reabilitação profissional. Assim, considerando 

que a parte autora é hipossuficiente econômica, que está 

incontestavelmente incapacitada para as atividades laborativas habituais, 

que conta com mais de 63 anos de idade, que é pouco provável que 

possa se reabilitar, ainda, o grau de instrução da mesma, tenho que 

restam preenchidos os requisitos para concessão do beneficio de 

aposentadoria por invalidez. Diante do exposto e pelo mais que consta dos 

autos, julgo PROCEDENTE o pedido inicial com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I do NCPC, condenando o Requerido a pagar a parte 

Autora o benefício previdenciário de Aposentadoria por Invalidez, no valor 

de 100% (cem por cento) do salário de benefício, devido desde a 

cessação do auxílio-doença administrativamente (20/07/15 – Num. 

8287927), nos termos do art. 43, da Lei n. 8213/91, devendo a autarquia 

ré providenciar a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da intimação dessa sentença. Sobre as prestações em atraso, nos 

termos do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 com 

repercussão geral, pelo STF, quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, 

desde a data do inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos 

termos do art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 

11960/09, incidirão os aplicados à caderneta de poupança, a partir da 

citação. 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, 

inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. Condeno a parte 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. Sentença não sujeita à remessa necessária, nos 

termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o trânsito em julgado e 

não havendo requerimentos, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005628-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOAVENTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005628-54.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 9.370,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[CONCESSÃO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOAO BOAVENTURA 

Parte Ré: REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos 

etc. JOÃO BOAVENTURA, qualificado na inicial, ajuizou a presente ação 

em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

requerendo o benefício da aposentadoria por idade, alegando fazer jus a 

tal benefício por ter cumprido a carência e a idade, requisitos para a 

concessão do benefício. Recebida a inicial foi indeferida a tutela 

antecipada e determinada a citação do requerido (Num. 10556302), tendo 

o mesmo contestado no Num. 11632752, sustentando a ausência do 

preenchimento dos requisitos do benefício postulado, tendo a parte autora 

impugnado no Num. 12627112, ratificando os pedidos iniciais. Vieram-me 

os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de Ação 

Previdenciária proposta por JOÃO BOAVENTURA contra INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, requerendo a concessão de 

aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade é regulada pela Lei nº 

8.213/91, devida aos trabalhadores com mais de 65 anos, quando homem 

e 60 anos, quando mulher, desde que cumprida a carência exigida. O 

ponto controverso do presente feito gira em torno do cumprimento de 

carência pela parte autora para concessão do benefício. Compulsando os 

autos, mormente o CNIS de Num. 10552871, verifico que a parte autora 

conta com 255 contribuições até o requerimento administrativo. Outrossim, 

embora ausente a certidão de tempo de contribuição junto aos Municípios 

de Vera e Sinop/MT, fato é que as informações contidas no CNIS 

comprovam o tempo de contribuição exercido pelos referidos órgãos, 

devendo os períodos laborados junto aos mesmos serem considerados 

para fins previdenciários. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR URBANO. ART. 48, 

CAPUT E ART. 94, AMBOS DA LEI n. 8.213/91. CONTAGEM RECÍPROCA. 

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES. (...) 3. A aposentadoria 

por idade é devida ao segurado que completar 65 anos de idade, se 

homem, ou 60 anos de idade, se mulher, e cumprir a carência legalmente 

exigida, levando-se em conta o ano em que implementou todas as 

condições necessárias à obtenção do benefício (art. 48, caput, c/c art. 

142, ambos da Lei 8.213/91). 4. A Constituição Federal de 1988, no seu 

art. 201, § 9º, assegura a contagem recíproca do tempo de contribuição 

na Administração Pública para efeito de aposentadoria, assim como a 

compensação financeira entre os diversos regimes, na forma prevista em 

lei. 5. No caso concreto, os documentos juntados aos autos (recibo 

salariais expedidos pelo órgão municipal e as informações contidas no 

CNIS) comprovam o tempo de contribuição exercido junto à Prefeitura de 

Canápolis, de 18/07/1994 a 06/10/2009. Assim, ainda que ausente a CTC, 

comprovado o tempo de serviço urbano como servidor público estatutário, 

por meio de prova material idônea, deve o período correspondente ser 

considerado para fins previdenciários. (grifei) (...)”. (TRF1. 1ª T. AC 

0002628-14.2012.4.01.3803 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, e-DJF1 de 28/09/2016) Outrossim, 

embora para o cômputo da carência se utilize o período laborado junto aos 
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Municípios de Vera e Sinop/MT, “diante da regra constitucional da 

compensação entre os regimes previdenciários na contagem recíproca do 

tempo de serviço (§ 9º do art. 201 da Constituição), o INSS não terá 

prejuízo algum ao conceder e manter a aposentadoria por idade à autora, 

pois o regime próprio do Município de Contagem terá de compensá-lo 

proporcionalmente às contribuições mensais vertidas ao regime próprio e 

utilizadas para efeito de carência no regime geral” (TRF1. 2ª Câmara 

Regional Previdenciária de MG. AC 0021407-94.2010.4.01.3800 / MG, Rel. 

JUIZ FEDERAL HENRIQUE GOUVEIA DA CUNHA, e-DJF1 de 07/03/2018). 

Desta forma, verifica-se que a parte requerente possui o período de 

carência necessário para concessão do benefício de aposentadoria por 

idade, qual seja, mais de 180 contribuições, nos termos do art. 25, II; c/c 

art. 142, ambos da Lei n. 8.213/91, pois até a data do requerimento 

administrativo, em 31/07/17 (Num. 10552844), contava com 255 

contribuições. Do mesmo modo, pela leitura do documento juntado no Num. 

10552835, constata-se que, quando do requerimento administrativo, a 

autora contava com 65 anos de idade, preenchendo desta forma, o 

requisito idade do art. 48, da Lei n. 8.213/91. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de CONCEDER ao requerente o 

benefício da aposentadoria por idade, retroativa a data do requerimento 

administrativo (31/07/2017 - Num. 10552844), em valor a ser calculado 

pelo requerido, nos termos do art. 29, da Lei n. 8.213/91, bem como o 

abono anual previsto no art. 40, da Lei nº 8.213/1991, fazendo-o com 

julgamento, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Outrossim, entendo 

presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, uma vez 

que o fumus boni iuris restou comprovado quando do preenchimento dos 

requisitos do beneficio de aposentadoria por idade pela parte autora e, o 

periculum in mora, pela condição social da mesma, e por ser considerada 

hipossuficiente sobre a acepção econômica e jurídica. Assim, presentes 

os requisitos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS conceda o pagamento a parte requerente 

da aposentadoria por idade, devendo tal medida ser cumprida no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias. Sobre as prestações em atraso, quanto à 

correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do inadimplemento de 

cada parcela. Por outro lado, quanto à fixação dos juros, nos termos do 

art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, 

incidirão os aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. 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, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001. Condeno a parte 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. Sentença 

não sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do 

NCPC. Certificado o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001252-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARIO TEIXEIRA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001252-25.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[ABONO DE PERMANÊNCIA EM SERVIÇO (ART. 87)]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: FRANCISCO MARIO TEIXEIRA DE SOUSA 

Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário 

ajuizada por FRANCISCO MARIO TEIXEIRA DE SOUSA contra o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a condenação do 

requerido ao pagamento de aposentadoria por invalidez em seu favor. 

Para tanto sustenta que devido às enfermidades enfrentadas, a mesmo 

não consegue mais desenvolver suas atividades laborativas, tendo o 

requerido cessado o benefício de auxílio-doença. Assim, sustentando que 

preenche os requisitos necessários à obtenção do benefício requestado, 

pleiteia a procedência do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a 

inicial, foi deferida a tutela antecipada e determinada a citação do 

requerido (Num. 5817354). O requerido apresentou contestação aduzindo 

a ausência de incapacidade pela parte autora (Num. 7349201), tendo a 

parte autora impugnado, ratificando os pedidos iniciais (Num. 8023034). 

Determinada a realização de perícia, o laudo restou juntado aos autos no 

Num. 11555944, sobre o qual manifestou a parte autora e o requerido. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido 

de Concessão de benefício previdenciário com pedido de auxílio-doença 

e/ou aposentadoria por invalidez, formulado por FRANCISCO MARIO 

TEIXEIRA DE SOUSA contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas, não havendo nulidades a serem pronunciadas, ou 

irregularidades a serem corrigidas. Para a concessão do benefício 

previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez). Quanto ao cumprimento 

dos dois primeiros requisitos, é pacífico na jurisprudência pátria que nos 

casos em que o benefício já fora concedido na seara administrativa, ainda 

que de forma temporária, tanto a qualidade de segurado como o período 

de carência já foram reconhecidos pela autarquia ré, senão vejamos: 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. O segurado da 

Previdência Social tem direito ao benefício de auxílio-doença em razão de 

incapacidade temporária para o seu trabalho e para o exercício de suas 

atividades habituais, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos 

termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. O INSS reconheceu a qualidade de 

segurado da parte autora e o período de carência previsto na Lei 8.123/91 

quando da concessão do benefício de auxílio-doença na seara 

administrativa. (grifamos) 3. Laudo pericial no sentido de que o(a) 

requerente é portador(a) de enfermidade de caráter irreversível, que 

acarreta sua incapacidade total e permanente para o trabalho...” (TRF1. 

Apelação Cível –n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: Murilo Fernandes de 

Almeida, 2.ª Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto ao cumprimento dos 

dois primeiros requisitos, tenho que é possível divisa-los pelos 

documentos constantes no Num. 7349206. Sobre o terceiro requisito, 

deve-se considerar a existência ou não de doença que afete a 

capacidade para o trabalho, para só posteriormente proceder-se a uma 

definição do tipo de benefício, em função das características da 

enfermidade, ou seja, se cabível aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. É necessário, ainda, para se preencher o terceiro requisito 

se levar em conta o grau de instrução do requerente, a idade, bem como 

se a incapacidade para o trabalho a que estava habituado é permanente. 

Assim, pela análise do laudo acostado aos autos (Num. 11555944), 

verifica-se pelas respostas do Perito que a parte autora encontra-se 

incapacitada de forma total e temporária, e, aliada à idade da parte autora 

(42 anos), faz jus ao beneficio de auxílio-doença. Nesse sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EFEITOS. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESCRIÇÃO. AGRAVO RETIDO. 

PROVIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA (grifei). DIB. CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (...) 

5. A conclusão da perícia médica produzida nos autos indica que a 

segurada (auxiliar de serviços gerais, 36 anos à época da perícia) é 

portadora de Abaulamento discreto C3-C4 e protusão discal C4-C5, o que 

determina incapacidade parcial e temporária para exercer a sua atividade 

habitual de empregada doméstica. No entanto, o expert faz consignar no 

laudo que a lesão é passível de cirurgia, muito embora entenda não ser 

possível prever tempo de recuperação, pois o mesmo depende da 

previsão cirúrgica (fl. 109). Portanto, a hipótese dos autos é de 

incapacidade laborativa parcial e temporária da autora para a função que 

desempenhava. (grifei) (...)”(TRF1. 1ª Câmara Regional Previdenciária da 

Bahia, ACORDAO 00675362320144019199, DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO NEVES DA CUNHA, TRF1 - e-DJF1 DATA:29/08/2017) 

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REMESSA 

NECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS PRESENTES. LAUDO PERICIAL. 

INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. TERMO INICIAL. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no 
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CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) 

devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele 

prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo do STJ nº 2). 

Assim, tratando-se de sentença ilíquida, pois desconhecido o conteúdo 

econômico do pleito inicial, tem-se por interposta a remessa necessária. 2. 

Considerando que os quesitos apresentados pelas partes foram 

devidamente respondidos pelo perito judicial, abrangendo todas as 

questões relevantes ao deslinde do feito, bem como que, o quadro de 

saúde da segurada foi criteriosamente avaliado à luz da documentação 

médica constante nos autos (relatórios, exames e receituários), não se 

mostra razoável o acolhimento da preliminar de cerceamento do direito de 

defesa pela simples ausência de remessa dos autos do processo para o 

desempenho de seu trabalho. 3. Os requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria 

por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) 

contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II da Lei 

8.213/1991; c) incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, a 

incapacidade (permanente e total) para atividade laboral. 4. No caso 

concreto, comprovada a incapacidade laboral total e temporária da parte 

autora (grifei) (serviços gerais, nascida em 08/07/1961), portadora de 

"Espondiloartrose, Síndrome do Túnel do Carpo e Osteoporose", bem como 

incontroversas a qualidade de segurado e o cumprimento da carência, a 

concessão do benefício de auxílio-doença é medida que se impõe. (grifei) 

5. (...)”. (TRF1. 1ª Câmara Regional Previdenciária De Juiz De Fora, AC 

0068563-41.2014.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL RODRIGO 

RIGAMONTE FONSECA, e-DJF1 de 20/11/2017) Diante do exposto e pelo 

mais que consta dos autos, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial extinguindo o processo com resolução de mérito, art. 487, I do 

NCPC, condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício 

previdenciário de Auxílio-doença, no valor de 91% (noventa e um por 

cento) do salário de benefício, devido desde a cessação administrativa do 

benefício em 25/11/16 – Num. 7349206. Visando evitar a cessação do 

benefício, nos termos do art. 60, §12, da Lei n. 8213/91, com a redação 

dada pela MPV n. 767/2017, mostra-se necessária a fixação da data da 

cessação do benefício. Sendo assim, fixo DCB em 18 meses, contados da 

efetiva implantação, para tratamento e/ou reabilitação para outra 

profissão. Sobre as prestações em atraso, nos termos do julgamento do 

Recurso Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, 

quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do 

inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 

1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão 

os aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. 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, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001. Condeno a parte 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. Sentença 

não sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do 

NCPC. Certificado o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003700-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DE RAMOS FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUEIBI LEAL PERONDI OAB - MT13540/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003700-68.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 21.551,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: IRENE DE RAMOS FERREIRA Parte Ré: RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Concessão de Benefício Previdenciário ajuizada por IRENE DE RAMOS 

FERREIRA contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – 

INSS, objetivando a condenação do requerido ao pagamento de 

aposentadoria por invalidez em seu favor. Para tanto sustenta que devido 

às enfermidades enfrentadas, a mesmo não consegue mais desenvolver 

suas atividades laborativas, tendo o requerido cessado o benefício de 

auxílio-doença. Assim, sustentando que preenche os requisitos 

necessários à obtenção do benefício requestado, pleiteia a procedência 

do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a inicial, foi deferida a 

tutela antecipada e determinada a citação do requerido (Num. 9329683). O 

requerido apresentou contestação aduzindo a ausência de incapacidade 

pela parte autora (Num. 10228140), tendo a parte autora impugnado, 

ratificando os pedidos iniciais (Num. 10246952). Determinada a realização 

de perícia, o laudo restou juntado aos autos no Num. 11698353, sobre o 

qual manifestou a parte autora e o requerido. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de Concessão de 

benefício previdenciário com pedido de auxílio-doença e/ou aposentadoria 

por invalidez, formulado por IRENE DE RAMOS FERREIRA contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são 

legítimas e estão devidamente representadas, não havendo nulidades a 

serem pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas. Para a 

concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por 

invalidez). Quanto ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, é pacífico 

na jurisprudência pátria que nos casos em que o benefício já fora 

concedido na seara administrativa, ainda que de forma temporária, tanto a 

qualidade de segurado como o período de carência já foram reconhecidos 

pela autarquia ré, senão vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. 1. O segurado da Previdência Social tem direito ao 

benefício de auxílio-doença em razão de incapacidade temporária para o 

seu trabalho e para o exercício de suas atividades habituais, por mais de 

15 (quinze) dias consecutivos, nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. 

O INSS reconheceu a qualidade de segurado da parte autora e o período 

de carência previsto na Lei 8.123/91 quando da concessão do benefício 

de auxílio-doença na seara administrativa. (grifamos) 3. Laudo pericial no 

sentido de que o(a) requerente é portador(a) de enfermidade de caráter 

irreversível, que acarreta sua incapacidade total e permanente para o 

trabalho...” (TRF1. Apelação Cível –n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: 

Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto 

ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, tenho que é possível 

divisa-los pelos documentos constantes no Num. 9111393. Sobre o 

terceiro requisito, deve-se considerar a existência ou não de doença que 

afete a capacidade para o trabalho, para só posteriormente proceder-se a 

uma definição do tipo de benefício, em função das características da 

enfermidade, ou seja, se cabível aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. É necessário, ainda, para se preencher o terceiro requisito 

se levar em conta o grau de instrução do requerente, a idade, bem como 

se a incapacidade para o trabalho a que estava habituado é permanente. 

Assim, pela análise do laudo acostado aos autos (Num. 11698353), 

verifica-se pelas respostas do Perito que a parte autora encontra-se 

incapacitada de forma parcial e permanente, podendo ser reabilitada para 

outras profissões, e, aliada à idade da parte autora (49 anos) faz jus ao 

beneficio de auxílio-doença. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. 

REQUISITOS PREENCHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os requisitos para a concessão do 

benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez 

são: a) qualidade de segurado; b) carência de doze contribuições 

mensais; c) incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou 

total e permanente (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral, 

sendo que a incapacidade não pode ser preexistente à filiação ao RGPS. 

2. Hipótese em que o laudo pericial (fls.62/65 e 82/85) conclui pela 

incapacidade parcial e permanente, sendo devido o auxílio-doença (grifei) 

desde a data da cessação indevida (10/10/2006). 3. Correção monetária a 

contar do vencimento de cada prestação por estes índices: INPC (03/91 a 

12/92), IRSM (01/93 a 02/94), URV (03 a 06/94), IPC-r (07/94 a 06/95), 

INPC (07/95 a 04/96), IGP-DI (05/96 a 08/2006), INPC (09/2006 a 06/2009) e 

TR (a partir de 07/2009), sem prejuízo de que o juízo de execução 
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observe, quando da liquidação e atualização das condenações impostas 

ao INSS, o que vier a ser decidido pelo STF no RE 870.947 (repercussão 

geral, tema 810), com efeitos expansivos, sobre a utilização da TR como 

índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública na 

fase anterior à expedição do requisitório. Enquanto essa questão estiver 

pendente de julgamento no STF, fica assentada a possibilidade de 

expedição de requisitório da parte incontroversa da dívida. 4. Juros de 

mora a contar da citação ou a partir do vencimento da prestação, caso 

posterior à citação: 1% a.m. até 06/2009 e, a partir de 07/2009, 

equivalentes aos juros aplicados à caderneta de poupança. 5. Honorários 

de sucumbência fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até 

a data da prolação da sentença, de acordo com a Súmula 111 do STJ e a 

jurisprudência desta Corte. 6. Apelação da autora parcialmente provida 

(item 5). Remessa oficial parcialmente provida (itens 3 e 4)”. (TRF1. 2ª 

Câmara Regional Previdenciária De Minas Gerais, AC 

0065051-89.2010.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL ALEXANDRE 

FERREIRA INFANTE VIEIRA e-DJF1 de 04/10/2017) Diante do exposto e 

pelo mais que consta dos autos, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial extinguindo o processo com resolução de mérito, art. 487, I 

do NCPC, condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício 

previdenciário de Auxílio-doença, no valor de 91% (noventa e um por 

cento) do salário de benefício, devido desde a cessação administrativa do 

benefício em 15/08/16 – Num. 9111393. Visando evitar a cessação do 

benefício, nos termos do art. 60, §12, da Lei n. 8213/91, com a redação 

dada pela MPV n. 767/2017, mostra-se necessária a fixação da data da 

cessação do benefício. Sendo assim, fixo DCB em 18 meses, para 

reabilitação para outra profissão. Sobre as prestações em atraso, nos 

termos do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 com 

repercussão geral, pelo STF, quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, 

desde a data do inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos 

termos do art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 

11960/09, incidirão os aplicados à caderneta de poupança, a partir da 

citação. 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, 

inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. Condeno a parte 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. Sentença não sujeita à remessa necessária, nos 

termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o trânsito em julgado e 

não havendo requerimentos, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000960-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POLINARIA DE SOUZA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000960-40.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 49.950,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: POLINARIA DE SOUZA ROSA Parte Ré: RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Concessão de Benefício Previdenciário ajuizada por POLINARIA DE 

SOUSA ROSA contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – 

INSS, objetivando a condenação do requerido ao pagamento de 

aposentadoria por invalidez em seu favor. Para tanto sustenta que devido 

às enfermidades enfrentadas, a mesmo não consegue mais desenvolver 

suas atividades laborativas, tendo o requerido cessado o benefício de 

auxílio-doença. Assim, sustentando que preenche os requisitos 

necessários à obtenção do benefício requestado, pleiteia a procedência 

do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a inicial, foi indeferida a 

tutela antecipada e determinada a citação do requerido (Num. 4988441). O 

requerido apresentou contestação aduzindo a ausência de incapacidade 

pela parte autora (Num. 6116633), tendo a parte autora impugnado, 

ratificando os pedidos iniciais (Num. 6719368). Determinada a realização 

de perícia, o laudo restou juntado aos autos no Num. 12176711, sobre o 

qual manifestou a parte autora e o requerido. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de Concessão de 

benefício previdenciário com pedido de auxílio-doença e/ou aposentadoria 

por invalidez, formulado por POLINARIA DE SOUSA ROSA contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são 

legítimas e estão devidamente representadas, não havendo nulidades a 

serem pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas. Para a 

concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por 

invalidez). Quanto ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, tenho que 

é possível divisa-los pelos documentos constantes no Num. 6116637. 

Sobre o terceiro requisito, deve-se considerar a existência ou não de 

doença que afete a capacidade para o trabalho, para só posteriormente 

proceder-se a uma definição do tipo de benefício, em função das 

características da enfermidade, ou seja, se cabível aposentadoria por 

invalidez ou de auxílio-doença. É necessário, ainda, para se preencher o 

terceiro requisito se levar em conta o grau de instrução do requerente, a 

idade, bem como se a incapacidade para o trabalho a que estava 

habituado é permanente. Assim, pela análise do laudo acostado aos autos 

(Num. 12176711), verifica-se pelas respostas do Perito que a parte autora 

encontra-se incapacitada de forma parcial e temporária, fazendo jus ao 

beneficio de auxílio-doença. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

REQUISITOS PRESENTES. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE LABORAL 

COMPROVADA. TERMO INICIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS 

DE ADVOGADO. DESPESAS PROCESSUAIS. 1. "Aos recursos interpostos 

com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

do STJ nº 2). Assim, tratando-se de sentença ilíquida, pois desconhecido 

o conteúdo econômico do pleito inicial, tem-se por interposta a remessa 

necessária. 2. Considerando que os quesitos apresentados pelas partes 

foram devidamente respondidos pelo perito judicial, abrangendo todas as 

questões relevantes ao deslinde do feito, bem como que, o quadro de 

saúde da segurada foi criteriosamente avaliado à luz da documentação 

médica constante nos autos (relatórios, exames e receituários), não se 

mostra razoável o acolhimento da preliminar de cerceamento do direito de 

defesa pela simples ausência de remessa dos autos do processo para o 

desempenho de seu trabalho. 3. Os requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria 

por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) 

contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II da Lei 

8.213/1991; c) incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, a 

incapacidade (permanente e total) para atividade laboral. 4. No caso 

concreto, comprovada a incapacidade laboral total e temporária da parte 

autora (grifei) (serviços gerais, nascida em 08/07/1961), portadora de 

"Espondiloartrose, Síndrome do Túnel do Carpo e Osteoporose", bem como 

incontroversas a qualidade de segurado e o cumprimento da carência, a 

concessão do benefício de auxílio-doença é medida que se impõe. (grifei) 

5. (...)”. (TRF1. 1ª Câmara Regional Previdenciária De Juiz De Fora, AC 

0068563-41.2014.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL RODRIGO 

RIGAMONTE FONSECA, e-DJF1 de 20/11/2017) “PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS PRESENTES. CONDIÇÃO DE SEGURADO 

COMPROVADA. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE LABORAL. LIVRE 

CONVENCIMENTO. TERMO A QUO. CONSECTÁRIOS E DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1. Os requisitos indispensáveis para a concessão do 

benefício previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez 

são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições 

mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II da Lei 8.213/1991; c) 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) 

dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, a incapacidade 

(permanente e total) para atividade laboral. 2. No caso concreto, 

comprovada a incapacidade laboral total e temporária da parte autora 

(grifei) (doméstica, nascida em 12/07/1953), portadora de "Tendinose do 

Supra Espinhal, Moderado derrame de articulação acrômio clavicular e 
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alterações degenerativas compatíveis com a faixa etária", bem como 

demonstrados a qualidade de segurado e o cumprimento da carência, o 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença (grifei), desde a data da 

sua indevida cessação na via administrativa, é medida que se impõe. (...)”. 

(TRF1. 1ª Câmara Regional Previdenciária De Minas Gerais, AC 

0001998-61.2015.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL RODRIGO 

RIGAMONTE FONSECA, e-DJF1 de 09/11/2017) Diante do exposto e pelo 

mais que consta dos autos, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial extinguindo o processo com resolução de mérito, art. 487, I do 

NCPC, condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício 

previdenciário de Auxílio-doença, no valor de 91% (noventa e um por 

cento) do salário de benefício, devido desde o requerimento administrativo 

do benefício em 28/08/2015 – Num. 6116637. Visando evitar a cessação 

do benefício, nos termos do art. 60, §12, da Lei n. 8213/91, com a redação 

dada pela MPV n. 767/2017, mostra-se necessária a fixação da data da 

cessação do benefício. Sendo assim, fixo DCB em 18 meses, contados da 

presente sentença, para tratamento e/ou reabilitação para outra profissão. 

Outrossim, entendo presentes os requisitos para concessão da tutela de 

urgência, uma vez que o fumus boni iuris restou comprovado quando do 

preenchimento dos requisitos do beneficio de auxílio-doença pela autora e, 

o periculum in mora, pela condição social da mesma, está com 

incapacidade laboral e é considerada hipossuficiente sobre a acepção 

jurídica. Assim, presentes os requisitos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, 

nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que o INSS conceda o 

pagamento a parte requerente do auxílio-doença, devendo tal medida ser 

cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Sobre as prestações em 

atraso, nos termos do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 

com repercussão geral, pelo STF, quanto à correção monetária incidirá 

IPCA-E, desde a data do inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos 

juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela 

Lei n. 11960/09, incidirão os aplicados à caderneta de poupança, a partir 

da citação. 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, 

inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. Condeno a parte 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. Sentença não sujeita à remessa necessária, nos 

termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o trânsito em julgado e 

não havendo requerimentos, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001990-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO RIBEIRO FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001990-76.2018.8.11.0040; Valor 

causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88)]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: ADAO RIBEIRO FERNANDES Parte Ré: RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Postergo a análise do pedido de tutela de 

urgência após a realização do estudo social. Determino a intimação da 

parte autora para juntar aos autos o comprovante do Cadastro Único, no 

prazo de 15 dias. Determino a realização de estudo socioeconômico da 

família da parte requerente, a ser realizado no prazo de 30 dias pela 

assistente social forense, devendo a mesma deslocar-se até a residência 

da parte autora a fim de comprovar as condições de habitação, bem como 

a composição do núcleo familiar da mesma, devendo ainda responder aos 

seguintes quesitos: a) Quem reside com o autor? b) Quantas pessoas 

compõem o núcleo familiar do requerente e grau de escolaridade dos 

mesmos? c) Quantas pessoas trabalham? d) Qual a renda da família? e) 

Descreva a residência da requerente, quanto ao tipo de construção, 

quantidade de cômodos, aspecto e demais informações pertinentes à 

análise da condição socioeconômica da mesma. Em observância as 

especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, 

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. Expeça-se o necessário. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001994-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRIA FATIMA PORTO ALBRING SCHWAAB (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001994-16.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART. 55/6)]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: IRIA FATIMA PORTO ALBRING 

SCHWAAB Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Em observância as 

especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, 

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. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002107-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NIVAILDE TEREZINHA DE MATTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002107-67.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 7.632,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

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

NIVAILDE TEREZINHA DE MATTOS Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Em observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, 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. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001986-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA PLUCINSKI GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001986-39.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 11.448,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: BARBARA PLUCINSKI GOMES 

Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Concessão de benefício previdenciário c/c pedido de 

tutela de urgência ajuizada por BARBARA PLUCINSKI GOMES contra o 

INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos 

autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, 

implantação e pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024526/4/2018 Página 164 de 598



Relata a parte autora que diante das doenças que lhe acometem, 

encontra-se impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que 

contraria a decisão do requerido, o qual indeferiu o beneficio 

administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, 

tem direito a receber o benefício de aposentadoria por invalidez. É o 

relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, 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. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo CNIS de Num. 12808620. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS implante o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento do benefício deverá ser efetuado 

por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 

60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. 

Em observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, 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. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002067-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA OAB - MT0013135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002067-85.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, DATA DE INÍCIO DE BENEFÍCIO (DIB), 

LIMINAR]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: FRANCISCO RIBEIRO 

DA COSTA Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de benefício previdenciário 

c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por FRANCISCO RIBEIRO DA 

COSTA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a 

concessão, implantação e pagamento do benefício previdenciário de 

auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das doenças que lhe 

acometem, encontra-se impossibilitada de exercer atividades 

profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual cessou o 

beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual 

estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, 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. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 12875562, em que 

comprova recebimento do beneficio até 22/03/17. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, 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. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002106-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO WILIAN DA SILVA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002106-82.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 27.112,08; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO, 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CUSTAS, CITAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: FERNANDO WILIAN DA SILVA DE 

SOUZA Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Concessão de benefício previdenciário c/c 

pedido de tutela de urgência ajuizada por FERNANDO WILIAN DA SILVA 

DE SOUZA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a 

concessão, implantação e pagamento do benefício previdenciário de 

auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das doenças que lhe 

acometem, encontra-se impossibilitada de exercer atividades 

profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual cessou o 

beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual 

estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, 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. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 12900755, em que 

comprova recebimento do beneficio até 05/12/17. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, 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. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001977-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI VEDOY DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001977-77.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 11.440,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: LUCI VEDOY DA SILVA Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por LUCI 

VEDOY DA SILVA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, 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. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 12799690, em que 

comprova recebimento do beneficio até 20/07/17. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 
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observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, 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. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001993-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001993-31.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 11.448,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MARIA DE LOURDES 

FERREIRA DA SILVA Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por MARIA DE 

LOURDES FERREIRA DA SILVA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela 

de urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, 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. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 12809380, em que 

comprova recebimento do beneficio até 20/03/18. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, 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. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001988-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CORACY MARIA DA COSTA FEITOSA ALVARENGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001988-09.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 11.448,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: CORACY MARIA DA COSTA 

FEITOSA ALVARENGA Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por CORACY 

MARIA DA COSTA FEITOSA ALVARENGA contra o INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em 

sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e pagamento do 

benefício previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que 

diante das doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de 

exercer atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o 

qual cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do 

seu atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria 

por invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como 

visto, pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do 

benefício de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o 

benefício de auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição 

sumária, e que ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe 

seja concedida de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, 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. É sabido que, para o deferimento da tutela de 

urgência pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em 

exame, verifico que os requisitos ensejadores da tutela pretendida 

encontram-se presentes, devendo os mesmos ser expostos a seguir. 

Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais sejam: I) 

Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. III) 

Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros requisitos, é possível divisá-los pelo documento 

constante no Num. 12810092, em que comprova recebimento do beneficio 

até 21/02/17. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, 

ao menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 

exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 
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à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS restabeleça o pagamento a parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício 

à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento deverá ser 

efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, 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. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002017-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE ANDRADE BAQUETTIS MEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA BRESSAN CELLA OAB - RO2471 (ADVOGADO)

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002017-59.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 57.200,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: FRANCIELLE ANDRADE BAQUETTIS MEIRA Parte Ré: RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Concessão de benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência 

ajuizada por FRANCIELLE ANDRADE BAQUETTIS MEIRA contra o INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, 

objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e 

pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte 

autora que diante das doenças que lhe acometem, encontra-se 

impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que contraria a 

decisão do requerido, o qual cessou o beneficio administrativamente. 

Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem direito a receber 

o benefício de aposentadoria por invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a 

gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via tutela de 

urgência, a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, 

suscitando, assim, que o benefício de auxílio-doença lhe seja concedido 

nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação a 

aposentadoria por invalidez lhe seja concedida de forma definitiva. O 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, 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. É sabido que, para o 

deferimento da tutela de urgência pretendida pelo demandante, é mister 

que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se fazer 

necessária a presença do fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação. No caso em exame, verifico que os requisitos ensejadores da 

tutela pretendida encontram-se presentes, devendo os mesmos ser 

expostos a seguir. Para a concessão do benefício previdenciário, quer 

auxílio-doença, cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros requisitos, é possível divisá-los pelo documento 

constante no Num. 12833247, em que comprova recebimento do beneficio 

até 16/03/17. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, 

ao menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 

exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS restabeleça o pagamento a parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício 

à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento deverá ser 

efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, 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. Intime-se. Às providências.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80428 Nr: 5772-89.2010.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO FIGUEIREDO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILBERTO FIGUEIREDO FERNANDES, 

Cpf: 04509524790, Rg: 10.248.2379, Filiação: Joaquim Benvindo 

Fernandes e de Marcia Figueiredo Fernandes, data de nascimento: 

03/06/1974, brasileiro(a), natural de Brasilia-DF, casado(a), médico, 

Telefone 3.544-5722. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO dos (as) executados (as), acima qualificados, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para querendo, opor embargos, 

a penhora do veículo VW/GOL LS placa MPZ2289 SC realizada as fls 60.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro o pedido de fl. 48/52 e determino que 

seja realizada a citação por edital da parte executada, tendo em vista que 

a tentativa via AR e mandado restaram infrutíferas, observando os termos 

do art. 8º, IV da LEF.Cumpra-se, expedindo o necessário.Sorriso/MT, 29 

de Janeiro de 2016.

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, 07 de março de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120825 Nr: 9806-68.2014.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO PEDREIRA MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 
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OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILBERTO PEDREIRA MENEZES, Cpf: 

00900318147, 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: 18/12/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE SORRISO -MT em face de GILBERTO PEDREIRA MENEZES, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO 

FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

381/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 33.432,03

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120818 Nr: 9799-76.2014.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDEMAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IDEMAR DOS SANTOS, Cpf: 

07136933803, 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: 18/12/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE SORRISO -MT em face de IDEMAR DOS SANTOS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 387/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 4.431,18

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001912-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ARAUJO PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (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 16:30 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: 1000030-56.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NARA TEREZINHA FORNARI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVIA NAJARA FORNARI CENCI OAB - MT0008911A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SHIRLENE BATISTA ARAUJO DA COSTA (EXECUTADO)

 

PROCESSO N. 1000030-56.2016.8.11.0040 (O) I - Considerando o decurso 

“in albis” do prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o débito, 

bem como que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala 

de preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” 

postulado no Id. 8755352, no montante de R$5.310,59 (cinco mil e 

trezentos e dez reais e cinquenta e nove centavos), conforme cálculo de 

atualização juntado no Id. 8755378. II - A penhora será processada em 

conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o procedimento 

detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar 

na triagem “urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, 

conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo 

assinalado no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem 

conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos 

valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, 

devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos 

Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo. IV – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Efetivada a 

penhora, a Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo 

data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para 

intimação das partes. Consigno que o oferecimento de embargos está 

condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado 

n. 117 do FONAJE). VII – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito 

na localização de bens penhoráveis, a parte exequente deverá se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da intimação desta decisão, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §4º). Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003057-47.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003057-47.2016.8.11.0040; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BRENDO SILVA Parte Ré: REQUERIDO: NATURA 

COSMÉTICOS S.A Considerando-se o retorno dos autos a esta instância, 

intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestem com relação aos rumos do processo, sendo que em caso de 

inércia o feito deve ser arquivado independente de nova conclusão. Em 

caso de condenação, a presente intimação assinalará o marco inicial do 

prazo para cumprimento voluntário da obrigação, na forma do art. 523 do 

NCPC, ensejando, em caso de inércia, a incidência da multa prevista 

naquele dispositivo. SORRISO, 23 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006757-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JUSTINA SILVA GOMES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Processo: 1006757-94.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

”MUDOU-SE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência. Sorriso/MT, 25 de Abril de 2018. Kelly Cimi Gestora 

Judiciária em substituição.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010408-54.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA LINO LOPES (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante para manifestar-se acerca da certidão do sr. meirinho (Id. 

9632597), no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006551-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GARDEANIA NASCIMENTO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Processo: 1006551-80.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

”MUDOU-SE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência.Sorriso/MT, 25 de Abril de 2018. Kelly Cimi Gestora 

Judiciária em substituição.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005152-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NORBERTO DE FREITAS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO)

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Processo: 1005152-16.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

”MUDOU-SE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência. Sorriso/MT, 25 de Abril de 2018. Kelly Cimi Gestora 

Judiciária em substituição.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001228-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMPIO SILVEIRA DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001228-94.2017.8.11.0040; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

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

Autora: REQUERENTE: OLIMPIO SILVEIRA DE CAMARGO Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Tendo em vista o constante nos 

Ids. 10407959 e 12403608, intime-se a parte reclamante para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do interesse no 

processamento do recurso interposto (Id. 9965407), consignado que se 

permanecer inerte, será entendido como desistência do recurso. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos. SORRISO, 23 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito Jacob Sauer

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000684-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA SILENE MARTINELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (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 DECISÃO Processo: 

1000684-09.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 937,00; 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: CATIA SILENE MARTINELLI Parte Ré: REQUERIDO: CLARO 

S.A. Considerando-se o retorno dos autos a esta instância, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem com relação 

aos rumos do processo, sendo que em caso de inércia o feito deve ser 

arquivado independente de nova conclusão. Em caso de condenação, a 

presente intimação assinalará o marco inicial do prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, na forma do art. 523 do NCPC, ensejando, em 
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caso de inércia, a incidência da multa prevista naquele dispositivo. 

SORRISO, 23 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002416-59.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ANTONIO LEAL NETO (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 DECISÃO Processo: 

1002416-59.2016.8.11.0040; 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: 

JORGE ANTONIO LEAL NETO Parte Ré: REQUERIDO: CLARO S.A. I - 

Retifique-se o registro do feito, para que passe a constar como 

cumprimento de sentença. Retifique-se, ainda, os polos da demanda, 

observando que a Claro S.A passa a exequente e Jorge Antônio Leal Neto 

a executado. II - Após, intime-se a parte executada, na forma do art. 513, 

§2º, do NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. 

III - Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

assinalado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, impugnação. IV - Não havendo 

cumprimento voluntário, deverá a parte exequente apresentar atualização 

do débito com a incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, 

prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova 

intimação, sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos 

conclusos para análise dos demais pedidos formulados pela parte 

exequente. V - Ainda para a hipótese de ausência de cumprimento 

voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica desde logo 

deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, na forma do 

art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o valor 

considerado será aquele calculado na forma do item anterior, devendo ser 

providenciada a certidão preliminarmente à conclusão. SORRISO, 23 de 

abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001861-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUBER MAGNO DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERCILIO MARTINI JUNIOR OAB - MT0019230A (ADVOGADO)

CRISTIANE DA SILVA DE SOUZA DE MELO OAB - MT24282/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001861-71.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: GLAUBER MAGNO DE CARVALHO Parte 

Ré: RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SORRISO/MT I - 

Atesta o documento médico acostado no id. 12695367-Pág.1-5, id. 

12695370-Pág.1 e id. 12695375-Pág.1-2 que o reclamante encontra-se em 

investigação diagnóstica de “Síndrome de Cushing (CID 10 E24.9)”, 

necessitando passar por realização de “cateterismo de seio petroso 

inferior em centro de endocrinologia com experiência em 

neuroendocrinologia e radiologia intervencionista”, salientando que “para 

estabelecimento de tratamento deve ser feito com urgência uma vez que o 

paciente vem apresentando hipertensão e hiperglicemia de difícil controle 

além fragilidade capilar, importante retenção hídrica e alterações 

psiquiátricas secundárias ao hipercortisolismo”. II - Acionado o Núcleo de 

Apoio Técnico – NAT, emitiu parecer aduzindo que “não há como 

caracterizar a urgência conforme sua definição. Porém, a demora pode 

levar a perda de oportunidade de tratamento para o Requerente. 

Recomendamos que a avaliação com o especialista solicitado seja feita 

com brevidade” (id. 12873621-Pág.2-3). III - A obrigação dos demandados 

em proporcionar o procedimento pretendido encontra previsão nos arts. 

196 e seguintes da Constituição Federal, assim como no detalhamento da 

Lei n.º 8.080/90, ordenamento expresso ao atribuir responsabilidade 

solidária dos entes federativos na promoção da saúde. Não por outra 

razão, a jurisprudência vem reconhecendo o direito pleiteado na inicial, em 

situações análogas: CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ESPECÍFICO INDISPENSÁVEL À VIDA 

DE PESSOA HIPOSSUFICIENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO 

ESTADO. 1. Agravo de Instrumento manejado em face da decisão que 

concedeu a antecipação dos efeitos da tutela da Agravada que objetivava 

o custeio pela União, Estado do Ceará e Município de Fortaleza de 

tratamento experimental de transplante de células tronco. 2. O artigo 196 

da Constituição Federal de 1988 e a Lei nº 8.080/90, dispõem que a saúde 

pública é dever do Estado a ser cumprido, através do SUS, com a 

participação conjunta da União, dos Estados e Municípios. Assim, é de 

responsabilidade solidária dos três Entes Federados a manutenção da 

saúde, o que inclui o fornecimento gratuito de medicamentos inacessíveis 

a portadores de doenças graves, ou não, em razão da hipossuficiência. 3. 

É obrigação do Estado garantir às pessoas desprovidas de condições 

financeiras, o direito ao recebimento de medicamentos e qualquer 

tratamento necessário à cura de suas enfermidades. 4. Na hipótese ficou 

configurada a necessidade da Agravada de ver atendida a sua pretensão, 

porquanto legítima e constitucionalmente garantida, uma vez assegurado 

seu direito à saúde e, em última instância, à vida. A saúde é direito de 

todos e dever do Estado. Agravo de Instrumento improvido. (AGTR nº 

125481/CE (0006386-50.2012.4.05.0000), 3ª Turma do TRF da 5ª Região, 

Rel. Geraldo Apoliano. j. 27.09.2012, unânime, DJe 16.10.2012). AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO PÓS-TRANSPLANTE RENAL. 

FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PELO ESTADO. DIREITO À SAÚDE. 

DEVER CONSTITUCIONAL. É dever do Estado assegurar a todos os 

cidadãos, indistintamente, o direito à saúde, disponibilizando o necessário 

tratamento àqueles que não possam arcar com seus custos junto à 

iniciativa privada, efetivando, assim, o que a CF e a LODF expressamente 

asseguram (art. 196 da CF e 207 da LODF). (Processo nº 

2012.00.2.013259-7 (612837), 2ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Carmelita 

Brasil. unânime, DJe 24.08.2012). IV - Não representa óbice ao provimento 

liminar, ressalto, o fato de se situar a Fazenda Pública no polo passivo, 

tampouco o caráter satisfativo da medida, pois já sedimentada a 

jurisprudência no sentido de que regras de caráter processual não tem o 

condão de evitar a consecução de garantias fundamentais que estão a 

exigir providências de caráter urgente. É o entendimento já manifestado 

pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS. MENOR CARENTE. 

LIMINAR CONCEDIDA SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO PODER PÚBLICO. 

POSSIBILIDADE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE. 

PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. 

Excepcionalmente, o rigor do disposto no art. 2º da Lei 8.437/92 deve ser 

mitigado em face da possibilidade de graves danos decorrentes da 

demora do cumprimento da liminar, especialmente quando se tratar da 

saúde de menor carente que necessita de medicamento. 2. Nos termos do 

art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do 

Estado. Tal premissa impõe ao Estado a obrigação de fornecer 

gratuitamente às pessoas desprovidas de recursos financeiros a 

medicação necessária para o efetivo tratamento de saúde. 3. O Sistema 

Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito 

Federal e Municípios, sendo solidária a responsabilidade dos referidos 

entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à 

população. Legitimidade passiva do Município configurada. 4. Recurso 

especial desprovido. (REsp 439.833/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 28.03.2006, DJ 24.04.2006 p. 354). V - 

Quanto ao tratamento postulado pelo reclamante, verifico que o relatório 

médico assinado por especialista endocrinologista atesta se tratar de 
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procedimento necessário e urgente, tendo em vista que o paciente “vem 

apresentando hiperglicemia, hipertensão arterial sistêmica, fragilidade 

capilar, infecções cutâneas de repetição”, com recomendação para 

afastamentos de suas atividades laborais por tempo indeterminado (id. 

12695367). Deste modo, nítido o sofrimento que a ausência de assistência 

pelo Poder Público tem trazido ao reclamante, além do risco de 

agravamento do estado de saúde deste. VI - Por todo o exposto, 

atendidos os requisitos do art. 300 do NCPC, a medida liminar merece 

acolhimento, para o efeito de determinar que os reclamados, viabilizem em 

favor do reclamante os procedimentos de cateterismo de seio petroso 

inferior em centro de endocrinologia com experiência em 

neuroendocrinologia e radiologia intervencionista, em estabelecimento 

público ou particular, no prazo de 15 (quinze) dias. VII - Em caso de 

descumprimento, haverá o bloqueio de valores nas contas públicas, 

devendo a parte reclamante apresentar orçamentos, ao menos 03 (três), e 

observar que os mesmos não extrapolem o valor praticado pelos planos 

de saúde, nos termos do artigo 1.321 da CNGC. VIII - Por fim, como é 

sabido os reclamados não adotam política conciliatória em demandas 

judiciais, e sequer tem comparecido em audiências de conciliação. Decorre 

que tal ato somente tem ocupado desnecessariamente a pauta e gerado 

deslocamentos inúteis da parte reclamante, pois não há falar nos efeitos 

da revelia na hipótese (NCPC, art. 345, II). Confira-se também entendimento 

consolidado do Superior Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no 

Recurso Especial nº 1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, 

Rel. Napoleão Nunes Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa 

realidade, que afronta os princípios da celeridade e da eficiência, o 

Enunciado n. 1 da Fazenda Pública de Mato Grosso estabelece: A critério 

do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, 

no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo 

de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. IX - Pelo exposto, dispenso a 

designação de audiência de conciliação e determino o cumprimento do 

seguinte trâmite processual: 1) Defiro a media liminar; 2) cite(m)-se a(s) 

parte(s) reclamada(s) para apresentação de resposta, em 30 (trinta) dias; 

3) oportunize-se manifestação à parte reclamante, em 15 (quinze) dias; 4) 

conclusos para análise. SORRISO, 25 de abril de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK PAULO TRINDADE ABDALLAH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRADE CHAVES ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO FRANCISCO REZENDE ROSA OAB - MG82768 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000260-64.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 18.740,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ERICK PAULO TRINDADE 

ABDALLAH Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BMG, ANDRADE CHAVES 

ADVOGADOS ASSOCIADOS I - Por meio de embargos à execução (Id. 

11267100), a executada alega que não houve descumprimento liminar, que 

há excesso na execução e que impossível aplicação de juros e correção 

sobre as “astreintes”. Passo à análise como impugnação ao cumprimento 

de sentença (art. 525, V, NCPC). Verifico que em 19.07.2017 (evento nº 

18.07.2017), fora a executada intimada da sentença, bem como da multa 

de R$1.000,00 (um mil reais), por cobrança, caso enviasse novamente 

cobranças ao exequente. Entretanto, nos dias 02.08.2017 e 23.08.2017 

(Id. 9894255), a executada descumprindo a ordem encaminhou cobranças 

ao exequente. Demais disso, as cobranças encaminhadas são 

semelhantes às que ensejaram a condenação neste feito, logo, não há se 

falar em falta de identificação no documento e restou suficientemente 

comprovado o descumprimento da decisão e a multa é legítima. Acerca da 

atualização monetária e juros sobre as “astreintes”, assiste razão à 

executada, porquanto permitir a incidência de juros e correção antes da 

intimação para pagamento, no caso configura “bis in idem” (AgInt nos EDcl 

no Recurso Especial nº 1.355.408/AL (2012/0247971-1), 4ª Turma do STJ, 

Rel. Antônio Carlos Ferreira. DJe 21.11.2017). Desta feita, é indevida a 

atualização apresentada no pedido de cumprimento de sentença e certo o 

excesso. Assim, acolho parcialmente a impugnação, para o efeito de 

excluir a atualização sobre as “astreintes” e homologar o cálculo 

apresentado no montante de R$2.000,00 (dois mil reais). II - Tendo em 

vista o comprovante de depósito (Id. 11481327), dou por cumprida a 

obrigação a cargo da executada e, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC, julgo extinto a execução. III – Isento de custas e honorários. IV - 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. V – Com o trânsito em julgado, 

expeça-se alvará para levantamento de R$2.000,00 (dois mil reais) ao 

exequente, observando-se os dados indicados no Id. 11335101 e 

intime-se a executada para que informe dados bancários para restituição 

do resmascente (R$12,61). Apresentados os dados pela executada, 

igualmente expeça-se o respectivo alvará de levantamento. SORRISO, 23 

de abril de 2018. Juiz(a) de Direito Jacob Sauer

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003697-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDEILSON ROCHA DE LIMA (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)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003697-16.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

VANDEILSON ROCHA DE LIMA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. I – Tendo 

em vista o depósito acostado aos autos, bem como a concordância da 

parte exequente, dou por cumprida a obrigação a cargo da executada. II – 

Expeça-se alvará para levantamento da totalidade do valor depositado (Id. 

11976827), na proporção de 70% ao exequente e 30% ao seu patrono, 

observando-se os dados indicados nos Ids. 11969992 e 1252264, III - 

Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV – Isento 

de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com 

o trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 23 de abril de 2018. Juiz(a) de 

Direito Jacob Sauer

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000489-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ROSA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000489-24.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ROBSON ROSA DE ANDRADE Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. I – Tendo 
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em vista o depósito acostado aos autos, bem como a concordância da 

parte exequente, dou por cumprida a obrigação a cargo da executada. II – 

Expeça-se alvará para levantamento da totalidade do valor depositado (Id. 

11080202), observando-se os dados indicados no Id. 11215915. III - Julgo 

extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV – Isento de 

custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 23 de abril de 2018. Juiz(a) de 

Direito Jacob Sauer

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010806-98.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON CARLOTT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE BERNARDI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010806-98.2013.8.11.0040; Valor causa: R$ 13.560,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: JEFERSON CARLOTT Parte Ré: EXECUTADO: PAULO 

HENRIQUE BERNARDI I – Tendo em vista o depósito acostado aos autos, 

bem como a concordância da parte exequente, dou por cumprida a 

obrigação a cargo da executada. II – Expeça-se alvará para levantamento 

da totalidade do valor depositado (Id. 9477611), observando-se os dados 

indicados no Id. 9493943. III – Proceda-se ao levantamento das restrições 

junto ao DETRAN/MT via RENAJUD (Id. 9381375). IV - Julgo extinto o feito, 

com fundamento no art. 924, II, do NCPC. V – Isento de custas e 

honorários. VI - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VII - Com o trânsito 

em julgado, arquive-se. SORRISO, 23 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito 

Jacob Sauer

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE LENZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

ARNO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

MARIA EDUARDA DUTRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - RS69780 

(ADVOGADO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000269-26.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 10.397,83; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, RESCISÃO DO CONTRATO E 

DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: IVANETE LENZ Parte Ré: REQUERIDO: DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, ARNO SA I – Tendo em vista o depósito 

acostado aos autos, bem como a concordância da parte exequente, dou 

por cumprida a obrigação a cargo da executada. II – Expeça-se alvará 

para levantamento da totalidade do valor depositado (Id. 9479146), 

observando-se os dados indicados no Id. 12640346. III - Julgo extinto o 

feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV – Isento de custas e 

honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o trânsito 

em julgado, arquive-se. SORRISO, 23 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito 

Jacob Sauer

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010121-28.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DUAYR JESUS METELLO TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

FABIO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS0013979A (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES OAB - MS4862 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010121-28.2012.8.11.0040; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: DUAYR 

JESUS METELLO TAQUES Parte Ré: REQUERIDO: NOVA PONTOCOM 

COMERCIO ELETRONICO S.A. I – Tendo em vista o depósito acostado aos 

autos, bem como a concordância da parte exequente, dou por cumprida a 

obrigação a cargo da executada. II – Expeça-se alvará para levantamento 

da totalidade do valor depositado (Id. 12031364), observando-se os dados 

indicados no Id. 12099424. III – Proceda-se ao levantamento das restrições 

junto ao DETRAN/MT via RENAJUD (Id. 9415423). IV - Julgo extinto o feito, 

com fundamento no art. 924, II, do NCPC. V – Isento de custas e 

honorários. VI - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VII - Com o trânsito 

em julgado, arquive-se. SORRISO, 24 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito 

Jacob Sauer

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002497-08.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ALOISIO SANCHES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ALINE LIMA SANCHES OAB - MT0020650A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAISSIELI HELFENSTEIN (EXECUTADO)

CLAUDEMIR TOMES (EXECUTADO)

CLEIDES GUIMARAES DE OLIVEIRA CASTRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002497-08.2016.8.11.0040; Valor causa: R$ 2.491,66; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[Cobrança de 

Aluguéis - Sem despejo]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

MARCIO ALOISIO SANCHES Parte Ré: EXECUTADO: CLEIDES GUIMARAES 

DE OLIVEIRA CASTRO, CLAUDEMIR TOMES, JAISSIELI HELFENSTEIN I – 

Tendo em vista o pagamento noticiado no Id. 12644931, dou por cumprida 

a obrigação a cargo da executada. II – Expeça-se alvará para restituição 

do valor depositado no Id. 12788723, observando-se os dados indicados 

no Id. 12706857. III - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. IV – Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 24 de 

abril de 2018. Juiz(a) de Direito Jacob Sauer

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000757-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SAMILA GOMES PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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 
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CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000757-78.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

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

Autora: REQUERENTE: SAMILA GOMES PASSOS Parte Ré: REQUERIDO: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, I – Tendo em vista os 

depósitos acostados aos autos, bem como a concordância da parte 

exequente, dou por cumprida a obrigação a cargo da executada. II – 

Expeça-se alvará para levantamento da totalidade dos valores 

depositados, observando-se os dados indicados no Id. 12655137. III - 

Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV – Isento 

de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com 

o trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 24 de abril de 2018. Juiz(a) de 

Direito Jacob Sauer

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000745-98.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS PINTO DO AMARAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALTAMIR VARGAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000745-98.2016.8.11.0040; Valor causa: R$ 2.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Ato / Negócio Jurídico]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: LUIZ CARLOS PINTO DO AMARAL Parte Ré: 

REQUERIDO: JOSE ALTAMIR VARGAS I – Tendo em vista o depósito 

acostado aos autos, bem como a concordância da parte exequente, dou 

por cumprida a obrigação a cargo da executada. II – Expeça-se alvará 

para levantamento do valor depositado no Id. 11919844 ao exequente, 

observando-se os dados indicados no Id. 12580899. Restitua-se ao 

executado o valor depositado no Id. 11920105, observando-se os dados 

bancários indicados no Id. 12120438, igualmente por alvará. III - Julgo 

extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV – Isento de 

custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 24 de abril de 2018. Juiz(a) de 

Direito Jacob Sauer

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003693-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ALZIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003693-76.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

TEREZINHA ALZIRA DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. I – Tendo em vista o depósito acostado aos autos, bem 

como a concordância da parte exequente, dou por cumprida a obrigação a 

cargo da executada. II – Expeça-se alvará para levantamento da totalidade 

do valor depositado (Id. 12487403), observando-se os dados indicados no 

Id. 12516416. III - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. IV – Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 24 de 

abril de 2018. Juiz(a) de Direito Jacob Sauer

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004199-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO GIL SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004199-52.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

GILBERTO GIL SANTIAGO Parte Ré: REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. I – Tendo em vista o depósito 

acostado aos autos, bem como a concordância da parte exequente, dou 

por cumprida a obrigação a cargo da executada. II – Expeça-se alvará 

para levantamento da totalidade do valor depositado (Id. 12487539), 

observando-se os dados indicados no Id. 12513632. III - Julgo extinto o 

feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV – Isento de custas e 

honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o trânsito 

em julgado, arquive-se. SORRISO, 24 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito 

Jacob Sauer

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-64.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE ALMEIDA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000508-64.2016.8.11.0040; Valor causa: R$ 22.990,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

EXTRAVIO DE BAGAGEM]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOAO DE ALMEIDA NETO Parte Ré: REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS I – Tendo em vista o depósito acostado aos autos, bem 

como a concordância da parte exequente, dou por cumprida a obrigação a 

cargo da executada. II – Expeça-se alvará para levantamento da totalidade 

do valor depositado, observando-se os dados indicados no Id. 12139538. 

III - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV – 

Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI 

- Com o trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 24 de abril de 2018. 

Juiz(a) de Direito Jacob Sauer

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011071-32.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA POZZER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUSIMARA RIBEIRO SILVA OAB - MT0012663A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FOCO ALUGUEL DE CARROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO MENDES CAHU FILHO OAB - PE34790 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8011071-32.2015.8.11.0040; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[RESCISÃO 
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DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: LUANA POZZER Parte Ré: REQUERIDO: FOCO 

ALUGUEL DE CARROS S/A I – Tendo em vista o depósito acostado aos 

autos, bem como a concordância da parte exequente, dou por cumprida a 

obrigação a cargo da executada. II – Expeça-se alvará para levantamento 

da totalidade do valor depositado (Id. 12031364), observando-se os dados 

indicados no Id. 12099424. III - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 

924, II, do NCPC. IV – Isento de custas e honorários. V - Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se. 

SORRISO, 24 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito Jacob Sauer

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011086-35.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR COSTA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8011086-35.2014.8.11.0040; Valor causa: R$ 11.279,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, RESCISÃO DO CONTRATO 

E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: GILMAR COSTA DOS SANTOS Parte Ré: EXECUTADO: 

DECOLAR. COM LTDA. I - Tendo em vista o depósito acostado no id. 

11129833, bem como a manifestação da parte reclamante constante no id. 

11150160, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte reclamada. II - 

Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada em juízo, 

observando-se os dados bancários apresentados no id. 11150160. III - 

Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV - Isento 

de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com 

o trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 24 de abril de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004346-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS NUNES LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANTE GREGNANIN ADVOGADOS - EPP (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004346-78.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: IZAIAS NUNES LEAL Parte Ré: REQUERIDO: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, DANTE 

GREGNANIN ADVOGADOS - EPP I – Tendo em vista o depósito acostado 

aos autos, bem como a concordância da parte exequente, dou por 

cumprida a obrigação a cargo da executada. II – Expeça-se alvará para 

levantamento da totalidade do valor depositado, observando-se os dados 

indicados no Id. 12790476. III - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 

924, II, do NCPC. IV – Isento de custas e honorários. V - Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se. 

SORRISO, 24 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito Jacob Sauer

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010724-62.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA TORQUATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010724-62.2016.8.11.0040; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

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

Autora: REQUERENTE: TEREZINHA TORQUATTO Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BMG I – Tendo em vista o depósito acostado aos autos, bem como 

a concordância da parte exequente, dou por cumprida a obrigação a 

cargo da executada. II – Expeça-se alvará para levantamento da totalidade 

do valor depositado, observando-se os dados indicados no Id. 12855537. 

III - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV – 

Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI 

- Com o trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 24 de abril de 2018. 

Juiz(a) de Direito Jacob Sauer

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005039-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EXPEDITO JORGE DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005039-62.2017.8.11.0040; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[FORNECIMENTO DE 

ÁGUA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: EXPEDITO 

JORGE DE LIMA Parte Ré: REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. 

SÍNTESE DA DEMANDA. Alega o reclamante EXPEDITO JORGE DE LIMA 

que sua residência é abastecida por água pela reclamada ÁGUAS DE 

SORRISO LTDA, e que recebeu em 08/2017 cobrança indevida no valor de 

R$573,82 (quinhentos e setenta e três reais e oitenta e dois centavos), 

decorrente de apuração de violação do hidrômetro, realizada 

unilateralmente pela reclamada. Sem êxito na revisão do débito, postulou 

em Juízo a declaração de inexistência do débito e a reparação dos danos 

morais suportados. Requereu liminar para a reclamada não suspender o 

fornecimento de água em razão do débito impugnado, assim como 

abster-se de incluir seu nome no cadastro de inadimplentes em razão do 

débito impugnado, medida deferida no Id. 10219344. Inexitosa conciliação, 

em contestação a reclamada alegou que agiu em exercício regular de 

direito, visto que fora constatada irregularidade no medidor de água 

instalado na unidade consumidora do reclamante e que a cobrança 

impugnada se refere a multa por fraude, inexistindo 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 

t í t u l o  e x e m p l i f i c a t i v o ,  n o s  p r o c e s s o s  q u e  l i s t o : 

1 0 0 3 6 8 5 - 3 6 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ;  1 0 0 0 0 0 3 - 3 9 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ; 

1003444 -62 .2016 .8 .11 .0040 ;  1003447 -17 .2016 .  8 .11 .0 0 4 0 ; 

1 0 0 3 2 0 2 - 0 6 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ;  1 0 0 0 8 2 8 - 1 7 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ; 

1 0 0 0 3 1 7 - 7 8 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ;  1 0 0 2 8 0 2 - 8 2 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ; 

1000597-87.2016.8.11.0040; 1000547-61.2016.8.11.0040. Nesse 

contexto, a experiência tem demonstrado que a reclamada se limita 
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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. 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. O reclamante alega que a reclamada 

realizou vistoria no hidrômetro e emitiu cobrança consistente em multa por 

violação. Entretanto, afirma que não houve qualquer violação ou fraude no 

medidor. A reclamada, por sua vez, sustenta que constatou 

irregularidades no relógio de medição do consumo e por isso emitiu fatura 

com multa, portanto não houve falha na prestação do serviço e legítima a 

cobrança. Diante da relação de consumo entre as partes, mormente no 

que tange a inversão do ônus da prova, fundamentado o pedido na 

alegação de cobrança indevida, por certo que incumbiria à reclamada 

demonstrar o contrário, qual seja, a suposta adulteração no hidrômetro e a 

regularidade da cobrança. É justo que assim seja, pois, na condição de 

grande empresa, certamente dispõe – ou deveria dispor - de condições 

para demonstrar o fundamento das cobranças. Desta feita, não 

apresentando a reclamada nenhuma prova da irregularidade no 

hidrômetro, certo é que não deve a pretensa multa subsistir, conforme 

firme orientação emanada do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: 

APELAÇÃO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO CC. INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - FRAUDE DO 

MEDIDOR - UNILATERALIDADE - AMPLA DEFESA - INEXISTÊNCIA - 

DESCONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL - 

ILEGALIDADE DO ATO - INCIDÊNCIA DE LEI QUE ISENTA DE PAGAMENTO 

DE CONSUMO DE ÀGUA - PAGAMENTOS PRETÉRITOS INDEVIDOS - 

DIREITO A REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DANO MORAL - CABIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO - RECURSO ADESIVO PROVIDO. É 

ilegal o ato de suspensão do fornecimento de água em decorrência de um 

débito pretérito, que fora apurado unilateralmente pela concessionária, 

sem a possibilidade de ampla defesa ao consumidor, sob pena de ocorrer 

a ilegal descontinuidade da prestação de serviço público essencial, nos 

termos da Lei de Regência, consoante precedentes jurisprudenciais de 

nossas Cortes. Sendo a água bem indispensável e essencial a vida, 

fornecida por meio de serviço público subordinado ao princípio da 

continuidade da prestação, consideram-se incontroversos e passíveis de 

indenização os transtornos e os aborrecimentos causados ao consumidor 

que se vê impossibilitado de usufruir dela, em sua residência, em virtude 

de indevida suspensão pela prestadora de serviço. (Ap 71091/2009, DES. 

JOSÉ TADEU CURY, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2010, 

Publicado no DJE 18/01/2011). RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO – SUSPENSÃO 

DOS VALORES COBRADOS PELA CAB – MANUTENÇÃO DO 

FORNECIMENTO DE ÁGUA – DESVIO DE RAMAL NÃO COMPROVADO – 

RECURSO PROVIDO. Age em flagrante abuso de direito a concessionária 

que, unilateralmente, apura valores decorrentes de supostas fraudes nos 

medidores/desvios de ramal, e encaminha a respectiva cobrança ao 

consumidor, sem contraditório. (AI 132745/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no 

DJE 20/02/2017). No que tange ao dano moral pleiteado, entendo que não 

está caracterizado no caso em questão, porquanto a reclamada não 

imputou ao reclamante responsabilidade pela suposta fraude. Demais 

disso, não houve inscrição do débito em cadastros de proteção ao crédito, 

tampouco ocorreu interrupção no fornecimento de energia elétrica. Nesse 

sentido: EMENTA FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURA DISCREPANTE DO 

CONSUMO MÉDIO. MULTA POR IRREGULARIDADE. SEM LAUDO. 

RETIFICAÇÃO. SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar de incompetência dos 

Juizados Especiais por necessidade de realização de perícia técnica 

rejeitada, pois a própria concessionária de serviços públicos alegou ter 

realizado tal procedimento. Nas ações que versam sobre cobrança atípica 

pelo serviço de abastecimento e água cabe à concessionária demonstrar 

a inexistência de irregularidades no sistema de medição, em razão da 

inversão do ônus da prova. Ausente provas da regularidade da cobrança 

e havendo nítida discrepância em relação ao consumo médio da unidade, 

torna-se imprescindível a revisão da fatura. Parte recorrente que não 

comprovou a regularidade do procedimento que apurou a suposta fraude 

no hidrômetro de titularidade da parte recorrida, não sendo possível 

exigir-se a multa aplicada em razão da diferença não registrada no 

consumo de água. A simples ocorrência de cobrança indevida não gera 

dano de natureza extrapatrimonial, mormente porque não houve reiteração 

da cobrança, tampouco suspensão do abastecimento. Para a 

configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a 

algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, 

da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. Recurso 

parcialmente provido. (NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator - 

Procedimento do Juizado Especial Cível 216665220158110001/2016, 

Turma Recursal Única, Julgado em 19/07/2016, Publicado no DJE 

19/07/2016). DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para efeito de declarar a inexistência do débito 

objeto da fatura constante no Id. 10083660 (R$573,82), devendo a 

reclamada emitir nova fatura apenas com o consumo do mês de referência 

(08/2017). 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, 

19 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito Jacob Sauer
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005349-68.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 631,59; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[FORNECIMENTO DE 

ÁGUA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSE CARLOS 

FERREIRA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. 

SÍNTESE DA DEMANDA. Alega o reclamante JOSÉ CARLOS FERREIRA 

DOS SANTOS que sua residência é abastecida por água pela reclamada 

ÁGUAS DE SORRISO LTDA, e que recebeu em 06/2017 cobrança indevida 

no valor de R$415,54 (quatrocentos e quinze reais e cinquenta e quatro 

centavos), decorrente de apuração de violação do hidrômetro, realizada 

unilateralmente pela reclamada. Sem êxito na revisão do débito, postulou 

em Juízo a declaração de inexistência do débito e emissão de fatura com o 

consumo real do mês impugnado. Requereu liminar para a reclamada não 

suspender o fornecimento de água em razão do débito impugnado, assim 

como abster-se de incluir seu nome no cadastro de inadimplentes em 

razão do débito impugnado, medida deferida no Id. 10329331. Inexitosa 

conciliação, em contestação a reclamada arguiu preliminar de ilegitimidade 

ativa por não ser o reclamante titular da unidade consumidora. Com 

relação ao mérito, alegou que agiu em exercício regular de direito, visto 

que fora constatada irregularidade no medidor de água instalado na 

unidade consumidora do reclamante e que a cobrança impugnada se 

refere a multa por fraude, inexistindo 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 
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para inquirição em audiência, conforme se verifica, a título exemplificativo, 

nos  p rocessos  que  l i s t o :  1003685 -3 6 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ; 

1 0 0 0 0 0 3 - 3 9 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ;  1 0 0 3 4 4 4 - 6 2 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ; 

1003447 -17 .2016 .  8 .11 .0040 ;  1003202 -06 .2016 .8 .11 .0 0 4 0 ; 

1 0 0 0 8 2 8 - 1 7 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ;  1 0 0 0 3 1 7 - 7 8 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ; 

1 0 0 2 8 0 2 - 8 2 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ;  1 0 0 0 5 9 7 - 8 7 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ; 

1000547-61.2016.8.11.0040. 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 ILEGITIMIDADE ATIVA. Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa, 

porquanto o reclamante reside no imóvel que instalada a unidade 

consumidora e a titular da unidade é sua genitora, conforme se verifica 

nos documentos pessoais do daquele acostados aos autos. Demais disso, 

a teor do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, “equiparam-se aos 

consumidores todas as vítimas do evento”, estando legitimado para a ação 

indenizatória quem alega ter suportado o dano, conforme já decidiu a 

Turma Recursal Única deste Estado: EMENTA RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE 

ENERGIA. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM 

FUNDAMENTO NA ILEGITIMIDADE ATIVA. PARTE REQUERENTE USUÁRIA 

DO SERVIÇO. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. 

RETORNO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO. Não há se falar em extinção 

da ação por ilegitimidade ativa, porquanto nas ações indenizatórias o titular 

do direito subjetivo é aquele que sofre os prejuízos. Assim, o legitimado 

para a ação indenizatória é quem alega ter suportado o dano. Conjunto 

probatório que não é suficiente para o julgamento da demanda. Retorno 

dos autos ao Juízo de Origem para realização de audiência de instrução. 

Recurso provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

652272920158110001/2016, NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator, 

Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 

08/11/2016). 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. O reclamante alega que a reclamada realizou vistoria no 

hidrômetro e emitiu cobrança consistente em multa por violação. 

Entretanto, afirma que não houve qualquer violação ou fraude no medidor. 

A reclamada, por sua vez, sustenta que constatou irregularidades no 

relógio de medição do consumo e por isso emitiu fatura com multa, 

portanto não houve falha na prestação do serviço e legítima a cobrança. 

Diante da relação de consumo entre as partes, mormente no que tange a 

inversão do ônus da prova, fundamentado o pedido na alegação de 

cobrança indevida, por certo que incumbiria à reclamada demonstrar o 

contrário, qual seja, a suposta adulteração no hidrômetro e a regularidade 

da cobrança. É justo que assim seja, pois, na condição de grande 

empresa, certamente dispõe – ou deveria dispor - de condições para 

demonstrar o fundamento das cobranças. Desta feita, não apresentando a 

reclamada nenhuma prova da irregularidade no hidrômetro, certo é que 

não deve a pretensa multa subsistir, conforme firme orientação emanada 

do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: APELAÇÃO - REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO CC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ÁGUA - FRAUDE DO MEDIDOR - UNILATERALIDADE - 

AMPLA DEFESA - INEXISTÊNCIA - DESCONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO ESSENCIAL - ILEGALIDADE DO ATO - INCIDÊNCIA DE LEI QUE 

ISENTA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÀGUA - PAGAMENTOS 

PRETÉRITOS INDEVIDOS - DIREITO A REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DANO 

MORAL - CABIMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO - RECURSO 

ADESIVO PROVIDO. É ilegal o ato de suspensão do fornecimento de água 

em decorrência de um débito pretérito, que fora apurado unilateralmente 

pela concessionária, sem a possibilidade de ampla defesa ao consumidor, 

sob pena de ocorrer a ilegal descontinuidade da prestação de serviço 

público essencial, nos termos da Lei de Regência, consoante precedentes 

jurisprudenciais de nossas Cortes. Sendo a água bem indispensável e 

essencial a vida, fornecida por meio de serviço público subordinado ao 

princípio da continuidade da prestação, consideram-se incontroversos e 

passíveis de indenização os transtornos e os aborrecimentos causados 

ao consumidor que se vê impossibilitado de usufruir dela, em sua 

residência, em virtude de indevida suspensão pela prestadora de serviço. 

(Ap 71091/2009, DES. JOSÉ TADEU CURY, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 14/12/2010, Publicado no DJE 18/01/2011). RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE 

DE DÉBITO – SUSPENSÃO DOS VALORES COBRADOS PELA CAB – 

MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DESVIO DE RAMAL NÃO 

COMPROVADO – RECURSO PROVIDO. Age em flagrante abuso de direito 

a concessionária que, unilateralmente, apura valores decorrentes de 

supostas fraudes nos medidores/desvios de ramal, e encaminha a 

respectiva cobrança ao consumidor, sem contraditório. (AI 132745/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

14/02/2017, Publicado no DJE 20/02/2017). DISPOSITIVO. Ante o exposto, 

julgo PROCEDENTE o pedido, para efeito de declarar a inexistência do 

débito/multa objeto da fatura constante no Id. 10313048 (R$415,54), 

devendo a reclamada emitir nova fatura apenas com o consumo do mês 

de referência (06/2017). 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, 

19 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito Jacob Sauer
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004941-77.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 11.121,02; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOELSON SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - 

DETRAN SÍNTESE DA DEMANDA. Alega o reclamante JOELSON SILVA que 

vendeu o veículo marca/modelo 116725-VW/PASSAT FLASH, ano de 

fabricação/modelo 1987/1987, placa JYG7420, e de pronto fez a 

comunicação de venda ao reclamado DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO-DETRAN. Contudo, sustenta que o comprador não 

providenciou a documentação para efetivação do comunicado de venda, o 

que gerou a cobrança de débitos no valor de R$1.121,02 (um mil cento e 

vinte e um reais e dois centavos) de IPVA. Postulou: a) pela restituição 

dos valores pagos indevidamente do IPVA; b) devolução em dobro da 

quantia cobrada; c) reparação dos danos morais. Em contestação, o 

reclamado alegou: a) preliminar de ilegitimidade passiva; b) comunicação 

de venda incompleta; c) responsabilidade do reclamante pelos débitos; d) 

inexistência de danos materiais e morais; e) improcedência do pedido de 

condenação ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios. DO JULGAMENTO ANTECIPADO. O feito dispensa produção 

de prova oral, razão pela qual procedo ao julgamento antecipado, na forma 

do art. 355, I, do NCPC. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não 

merece prosperar, porquanto compete ao reclamado a efetivação do 

comunicado de venda solicitado pelos vendedores de veículos, bem como 

eventual reparação dos danos causados pelos seus atos. DO MÉRITO. A 

reclamação tem por objeto a restituição de valores pagos pelos débitos de 

IPVA originados depois de suposta venda do veículo comunicada ao 

DETRAN, bem como reparação de danos morais. O reclamante comprovou 
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ser legítimo proprietário do veículo marca/modelo 116725-VW/PASSAT 

FLASH (Nacional), placa JYG7420, bem como haver ingressado em 

22/09/1998 com procedimento administrativo junto ao DETRAN para 

comunicação de venda, o qual restou inexitoso por ausência de dados (id. 

10011132). Como é sabido, compete ao proprietário antigo proceder ao 

comunicado de venda junto ao órgão executivo de trânsito, com 

apresentação da cópia autenticada do comprovante de transferência de 

propriedade, assinado e datado, sob pena de responder solidariamente 

pelas penalidades até a data da comunicação (CTB, art. 134): Art. 134. No 

caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá 

encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo 

de 30 (trinta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de 

propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se 

responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas 

reincidências até a data da comunicação. Nesse contexto, embora o 

reclamante tenha ingressado com pedido de comunicação de venda junto 

ao reclamado, aquele não se concretizou por insuficiência de dados, os 

quais incumbiam ao reclamante providenciar em cumprimento à exigência 

legal do art. 134 do CTB. Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - 

TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PERANTE O DETRAN - TERCEIRO - 

AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE - 

SENTENÇA MANTIDA. 1. Incumbe ao vendedor realizar a comunicação da 

venda do veículo e ao adquirente realizar sua transferência junto ao órgão 

competente. 2. É do autor o ônus comprovar os fatos constitutivos de seu 

direito. Inteligência do artigo 373, I, do CPC/2015. Hipótese em que o Autor 

não comprovou que realizou negócio de compra e venda de veículo 

diretamente com o Réu. 3. A Responsabilidade Civil designa o dever que 

alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a direito 

alheio. 4. Recurso conhecido e não provido.(Apelação Cível nº 

0097644-62.2012.8.13.0105 (1), 15ª Câmara Cível do TJMG, Rel. José 

Américo Martins da Costa. j. 09.11.2017, Publ. 21.11.2017). Demais disso, 

o reclamante não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva venda 

do veículo com indicação do atual proprietário, limitando-se em tão 

somente confirmar que a propriedade do veículo lhe pertence (id. 

10011132), fator que impossibilita sua exoneração em relação aos débitos 

tributários e eventuais ilícitos praticados envolvendo o veículo de sua 

propriedade, conforme orientação jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SISTEMA NACIONAL DE 

TRÂNSITO. EXCLUSÃO DO NOME DO PROPRIETÁRIO DO REGISTRO DO 

VEÍCULO. TRADIÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCABIMENTO. Não 

comprovada a tradição do veículo, inviável a exclusão do nome da 

propriedade no registro do órgão de trânsito. Caso dos autos em que o 

autor, além de ter não comunicado a venda do veículo, sequer sabe 

informar o nome do adquirente. Em relação a cada veículo, devidamente 

individualizado, deve existir uma cadeia dominial. É ônus do proprietário, 

que pretende exonerar-se de tal condição, no mínimo, revelar ao órgão de 

trânsito o nome do atual possuidor do veículo, a fim de resguardar direitos 

de terceiros em razão de atos ilícitos eventualmente praticados na 

condução do automóvel. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível nº 70061936381, 22ª Câmara 

Cível do TJRS, Rel. Denise Oliveira Cezar. j. 08.05.2015, DJe 13.05.2015). 

Desta feita, mesmo que o reclamante houvesse comprovado a efetivação 

da comunicação de venda junto ao reclamado, sua pretensão de 

restituição dos valores pagos de IPVA na forma simples ou em dobro, não 

mereceria prosperar. Isso porque não logrou êxito em comprovar os 

danos materiais alegados, ante a ausência de comprovante de pagamento 

do referido valor, ônus esse, que lhe incumbia (NCPC, art. 373, I). Assim, 

ausente ato ilícito praticado pelo reclamado, não há que se falar em 

reparação de danos morais. DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial. Dispensado o reexame necessário (Lei n. 

12.153/09, art. 11). Isento de custas e honorários (Lei n. 12.153/09, art. 

27, c/c Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento 

posterior, a pedido das partes. SORRISO, 19 de abril de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003772-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ONG MOVIMENTO NACIONAL DOS CAMINHONEIROS (AS) DO BRASIL - 

M.N.C.B. (REQUERENTE)

CLEBER JUNIOR ROVANI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS OAB - MS0007498A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: 

ONG MOVIMENTO NACIONAL DOS CAMINHONEIROS (AS) DO BRASIL - 

M.N.C.B., CLEBER JUNIOR ROVANI DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: 

RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA I – Tendo em vista que o 

comparecimento das partes em audiência é pessoal (art. 9, da Lei n. 

9.099/95), e que o reclamante CLEBER JUNIOR ROVANI DOS SANTOS, 

devidamente intimado (Id.11219253), injustificadamente não compareceu à 

audiência de conciliação, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, 

NÃO RESOLVO o mérito com relação a este reclamante. II – Retifique-se a 

autuação para que se exclua o reclamante CLEBER JUNIOR ROVANI DOS 

SANTOS do polo ativo desta demanda. III – Em que pese o constante no 

termo de audiência do Id. 12776901, verifico que a parte reclamada não foi 

intimada, tendo em vista que a carta precatória acostada ao Id. 11687712, 

se trata de intimação para audiência no ano de 2017. Assim sendo, 

designe-se nova audiência de conciliação seguindo data estabelecida pelo 

PJE, e intimem-se as partes com as advertências legais. IV – Intimem-se, 

com as advertências legais.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005272-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CRISTINA MENIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005272-59.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 35.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: CAMILA CRISTINA MENIN Parte Ré: REQUERIDO: UNIMED 

NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DO BRASIL S/A SÍNTESE DA 

DEMANDA. Alega a reclamante CAMILA CRISTINA MENIN, em suma, que 

teve seu nome inserido em cadastro de inadimplentes sem receber 

qualquer notificação prévia das reclamadas UNIMED NORTE DO MATO 

GROSSO e SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DO BRASIL S/A. 

Postulou: a) em sede liminar a exclusão de seu nome dos cadastros de 

inadimplentes; b) reparação dos danos morais suportados. Em 

contestação, a reclamada SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DO 

BRASIL S/A alegou: a) preliminar de ilegitimidade passiva; b) ausência de 

inserção do nome da autora em seu banco de dados; c) inexistência de 

dolo ou culpa; d) minoração do valor da indenização por dano moral em 

caso de condenação. Realizada audiência de conciliação restou inexitosa 

(id. 11858211). Em contestação, a reclamada UNIMED NORTE DO MATO 

GROSSO alegou: a) a legalidade dos débitos, inadimplemento da 

reclamante e regularidade da notificação; b) inexistência de danos morais. 

Impugnação à contestação (id. 12054023). DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO. O feito dispensa produção de prova oral, razão pela qual 

procedo ao julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, do NCPC. DA 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECLAMADA SERVIÇO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO DO BRASIL S/A. Tratando-se de demanda que 

objetiva indenização por danos morais decorrentes da ausência de 

comunicação preliminarmente à inscrição do consumidor em cadastro de 
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inadimplentes, há de ser reconhecida a legitimidade da reclamada, 

porquanto é entidade que coordena em âmbito nacional as atividades das 

Câmaras de Dirigentes Lojistas e associações regionais. Assim, rejeito a 

preliminar arguida. DO MÉRITO. A questão central reside na ocorrência ou 

não de falha na prestação de serviços por parte das reclamada. Nesse 

particular, não se pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o 

qual estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: 

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a 

época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é considerado defeituoso 

pela adoção de novas técnicas. § 3º O fornecedor de serviços só não 

será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) 

Pois bem, ainda com a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao 

caso vertente, certo é que a reclamada UNIMED NORTE DO MATO 

GROSSO demonstrou nos autos a prestação regular de seus serviços, 

bem como o inadimplemento contratual da reclamante, e regular notificação 

encaminhada ao endereço da reclamante (id. 11897296), legitimando a 

cobrança e negativação do nome daquela. Nesse contexto, a reclamada 

comprovou satisfatoriamente a existência da dívida, por meio dos 

contratos de prestação de serviços devidamente assinados pela 

reclamante (ids. 11897339-Pág.3-26 e 11897612-Pág.3-25), bem como 

pelo relatório de débitos constante no id. 11897361, de modo que a 

conduta praticada pelas reclamadas amparou-se no exercício regular de 

direito. DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. 

Isento de honorários advocatícios e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. 

SORRISO, 19 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRAMAIA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726/B-B (ADVOGADO)

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE PIRES DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000414-82.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: IRAMAIA MARIA DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: GISELE 

PIRES DE ARAUJO SÍNTESE DA DEMANDA. Trata-se de reclamação 

proposta por IRAMAIA MARIA DE SOUZA em face de GISELE PIRES DE 

ARAÚJO, em que a reclamante alega que sofreu agressão verbal 

praticada pela reclamada e por isso pretende a reparação de danos 

morais. Narra que trabalha como segurança no estacionamento do 

Supermercado Sorriso e no dia 11.09.2015 estava em seu local de 

trabalho quando a reclamada estacionou seu veículo e assim que 

desembarcou recebeu o “ticket” e as orientações para o uso do 

estacionamento do supermercado. Aproximadamente duas horas após, a 

reclamada retornou e não apresentou o carimbo do caixa do 

supermercado no seu “ticket”, diante do que a reclamante então lhe 

cobrou o valor de R$5,00 (cinco reais) pelo uso do estacionamento, valor 

este que, se com o carimbo no “ticket”, não seria cobrado. Neste momento 

a reclamada se exaltou e chamou a reclamante de “vaca preta e 

vagabunda”, além de outros xingamentos de cunho discriminatório, ações 

que foram presenciadas pelos demais funcionários do supermercado. Na 

sequência, sem acordo, a reclamada evadiu-se do estacionamento sem 

pagar. Demais disso, a reclamada ao chegar a seu estabelecimento 

comercial, lanchonete “Quatro Rodas”, relatou aos seus funcionários “que 

havia sido abordada no estacionamento do Supermercado Sorriso por uma 

segurança, e que aquela vaca preta teria lhe cobrado estacionamento, e 

que tal atitude seria um absurdo”. Na oportunidade, Eliane Cristina 

Cardoso, uma conhecida da reclamante, era uma das funcionárias da 

reclamada que ouviu seu relato, então ligou para reclamante procurando 

saber se estava tudo bem e relatou o que ouviu da reclamada, sua 

empregadora. DO MÉRITO. Embora citada/intimada (Id. 11098788), a 

reclamada não compareceu à audiência de conciliação (Id. 11510988), 

diante do que declaro sua 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. Desta feita, analisados os 

fatos e a prova produzida, tenho que o pedido merece provimento, 

porquanto a existência dos xingamentos e constrangimentos 

experimentados pela reclamante restaram suficientemente demonstrados. 

A colega da reclamante, Eliane Cristina Cardoso, que era funcionária da 

reclamada à época dos fatos, declarou com riqueza de detalhes à 

Autoridade Policial que a reclamada narrou o que houve no 

estacionamento do supermercado e que mais uma vez aquela ofendeu a 

reclamante ao afirmar “que havia sido abordada no estacionamento do 

Supermercado Sorriso por uma segurança, e que aquela vaca preta teria 

lhe cobrado estacionamento...”. Os atos da reclamada extrapolaram o 

limite aceitável, não se tratando de mero dissabor da vida em sociedade o 

sofrido pela reclamante, e, se insatisfeita com o atendimento/serviço 

prestado pela reclamante, deveria a reclamada se valer das vias 

moralmente e legais aceitas, tais como a comunicação ao superior imediato 

da autora ou até mesmo o acionamento judicial da empregadora da 

reclamante. Demais disso, a reclamada sequer se interessou em participar 

da demanda e apresentar sua versão aos fatos. Assim, se revela 

incontroverso que a reclamada agrediu verbalmente a reclamante e que as 

ofensas proferidas atingiram sua honra, traduzindo, assim, ofensa a 

direito de personalidade, fazendo jus à reparação dos danos suportados, 

visto que estão presentes os requisitos da responsabilidade civil previstos 

nos artigos 186 e 927 do Código Civil, conforme julgados nesse sentido: 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE 

COMPENSAÇÃO POR INSULTOS RACIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, 

COM FIXAÇÃO DE VERBA CONDENATÓRIA NO EQUIVALENTE A TRÊS 

SALÁRIOS MÍNIMOS. DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 08/02/2008. 

VALOR DA CAUSA: R$ 38.000,00. Apela o autor sustentando a 

necessidade de majoração da verba condenatória por ser a ré 

comerciante abastada e pelo fato de até hoje estar desempregado. Apela 

a ré sustentando culpa da vítima por ter entrado sem autorização em sua 

residência para apreender seus gatos de estimação, quando nem sequer 

estava presente. Descabimento. Prova oral corrobora os fatos descritos 

na inicial de que o autor foi insultado ao ser chamado de "macaco", "preto" 

e "que devia estar numa gaiola". Autor agiu sob as ordens de seu patrão, 

esposo da ré, que determinou a ele que apreendesse os animais. 

Inexistência de conduta furtiva ou ilícita por parte do autor capaz de 

autorizar as ofensas que lhe foram assacadas pela ré. Compensação por 

dano moral. Revelado o fato ofensivo à imagem advém a obrigação de 

indenizar de natureza extrapatrimonial, haja vista que nesses casos, em 

regra, reputa-se presente o dano “in re ipsa”. Quantificação. A 

indenização do dano moral deve ser arbitrada por equidade, consideradas 

as circunstâncias do caso, em valor que sirva a um só tempo, de punição 

ao lesante e compensação ao lesado, sem que acarrete enriquecimento 

sem causa. Fixação pela sentença de indenização por danos imateriais em 

três salários mínimos. Adequação. Quantia razoável. Ausente prova de 

que a ré seja comerciante abastada ou responsável pelo autor ainda estar 

desempregado. Também inexistente culpa concorrente da vítima para 

permitir a redução do "quantum". Decisão confirmada. Recursos 

improvidos. (TJSP, Relator James Siano, 5ª Câmara de Direito Privado, data 

do julgamento 23.04.2014, data de registro 23.04.2014). 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INJÚRIA RACIAL. VIOLAÇÃO À HONRA. 
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DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. Pela 

redação do art. 5º, X, da Constituição Federal, "são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação". Hipótese em que comprovado que o requerido cometeu o ilícito 

da injúria racial ao chamar sua colega de trabalho de "preta, negra 

macaca", sugerindo que ela fosse morar na África e contanto piada 

extremamente preconceituosa e ofensiva à dignidade humana. Dano moral 

configurado. Montante indenizatório mantido em R$10.000,00 (dez mil 

reais), considerando-se, principalmente, o caráter punitivo da reparação, 

dada a gravidade da ofensa, além de causas semelhantes. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70069105724, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

30/06/2016). Nesses termos, caracterizado o dano moral indenizável, e 

considerando a condição econômica das partes, o grau da ofensa, assim 

como o caráter punitivo/educativo da indenização do dano moral, reputo 

razoável a tal título o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). DISPOSITIVO. 

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, para o efeito de condenar a 

reclamada ao pagamento em favor do reclamante, a título de danos morais, 

do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que deverá 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). 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, 20 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito Jacob Sauer

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010253-80.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO PEREIRA GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: 

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: BRUNO 

PEREIRA GUIMARAES I – Intimada a parte reclamante para promover 

andamento processual (Id. 12068051), manteve-se inerte, de modo que 

caracterizado o abandono da causa. Não há necessidade de prévia 

anuência da parte reclamada para fins de extinção (Lei nº 9.099/95, art. 

51, §1º) II – Deixo de julgar o mérito (NCPC, art. 485, III). III - Publique-se. 

Registre-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006044-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AMADEU DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: 

JOSE AMADEU DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Trata-se 

de reclamação proposta por JOSÉ AMADEU DOS SANTOS, em face de 

TELEFONICA BRASIL S/A. Alega o reclamante que não possui relação 

jurídica com a reclamada, e ainda assim foi surpreendido com inscrição do 

seu nome em cadastro de inadimplentes, sendo ela relativa a suposto 

débito com a reclamada. Por tais fatos postula pela declaração de 

inexistência de negócio jurídico, a inexistência de débito e pelos danos 

morais experimentados. Inexitosa a conciliação (Id. 12546623). Em 

contestação a reclamada alega preliminarmente o indeferimento da inicial, 

em virtude do extrato de negativação apresentado não ser proveniente de 

sistema oficial do SPC ou SERASA. No mérito aduz legitimidade do débito, 

agindo no regular exercício do seu direito, quanto a negativação do nome 

do reclamante. Em relação aos danos morais, postulou a aplicação da 

Súmula 385 do STJ, haja vista restrições anteriores àquela objeto da 

demanda. Impugnada a contestação (ID. 12676792). No mais relatório 

dispensado, nos termos do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. A lide 

comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do NCPC, já que 

não há necessidade de produção de prova em audiência. Inicialmente, não 

merece prosperar a preliminar arguida quanto o extrato de negativação, 

sendo que tal comprovante demonstra ser proveniente do sistema do SPC 

(sistema de proteção ao crédito), portanto legítimo para a proposição da 

presente demanda. Quanto ao mérito, a questão central reside ocorrência 

ou não de falha na prestação de serviços por parte da reclamada. Nesse 

particular não se pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual 

estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: Art. 14. 

O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) Primeiramente calha destacar 

que reside a controvérsia da demanda na existência ou não de negócio 

jurídico entre as partes, consequentemente o débito impugnado e a 

legalidade da inscrição do nome do reclamante no cadastro de 

inadimplentes. Diante da relação de consumo entre as partes, 

fundamentado o pedido na alegação de inexistência de negócio jurídico e 

bem como de cobrança indevida, por certo que incumbiria à reclamada 

demonstrar o contrário. É justo que assim seja, pois, na condição de 

grande empresa, certamente dispõe – ou deveria dispor - de condições 

para demonstrar o fundamento das cobranças, encargo que não se 

desincumbiu. Assim, não comprovada pela reclamada a relação jurídica ou 

a legitimidade dos débitos cobrados, reputo por inexistente aquelas. 

Doravante, passo a analise apenas em relação aos danos morais. O dever 

de indenizar, não surge apenas da prática de ato ilícito, demandado 

também a existência do dano e o nexo causal entre ambos. Isso, 

ressalte-se porque se está diante de relação de consumo, vigendo a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço. Nessa toada, 

extrai-se da documentação juntada com a exordial, constante no ID. 

10869315, que o registro impugnado na presente demanda data de 

08.09.2017, ocasião esta em que registrava outro apontamento, anterior 

àquela data. Referente ao posicionamento defendido pela reclamada, em 

sua contestação, segundo o qual a existência de apontamento 

preexistente afasta a hipótese de dano moral, conforme preconiza a 

Súmula 385 do STJ: Eis o teor do aludido verbete: Da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano 

moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Destarte, não há dano moral indenizável na espécie, 

porquanto, mesmo se admitidos constrangimentos e frustrações 

suportados pelo reclamante, o ato da reclamada não deu causa a tais 

acontecimentos. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial, para o efeito de declarar a inexistência do negócio jurídico, 

bem como dos débitos impugnados, devendo a parte reclamada cancelar o 

registro junto ao cadastro de proteção ao crédito. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido 

das partes. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010128-15.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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CLAUDIO ROGERIO PIRES CORNEAU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: 

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP Parte Ré: REQUERIDO: CLAUDIO 

ROGERIO PIRES CORNEAU Trata-se de reclamação proposta por 

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA EPP em face de CLAUDIO ROGÉRIO PIRES 

CORNEAU, relata a reclamante que é credora do reclamado na quantia de 

R$ 11.126,24 (onze mil cento e vinte e seis reais e vinte e quatro 

centavos), representada através de ordens de serviços constantes nos 

Ids. 978486, 978485 e 978484. Citado o reclamado (Id. 12500255), 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. Embora o reclamado tenha postulado pela redesignação da 

audiência de conciliação em virtude de sua ausência (Id. 12581042), não 

trouxe aos autos nenhum documento que justificasse tal ausência, diante 

do que indefiro o postulado. O reclamado foi citado no dia 31.03.2018, de 

forma eficaz conforme preceitua o Enunciado 5 do FONAJE, contudo, 

sequer demonstrou interesse em participar ativamente dos atos 

processuais, deixando de comparecer à audiência de conciliação (Id. 

12532822) 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 nos Ids. 

978486, 978485 e 978484, 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$ 11.126,24 (onze mil cento e vinte e seis 

reais e vinte e quatro 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.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001776-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR SIGNORI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001776-85.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 25.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: JOACIR SIGNORI Parte Ré: 

ESTADO DE MATO GROSSO SÍNTESE DA DEMANDA. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer proposta por JOACIR SIGNORI em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO. Alega que no início de novembro de 2017 sofreu 

acidente de trabalho implicando em lesão total do nervo radial em seu 

braço direito. Assim, busca realizar cirurgia de reparação do nervo para 

evitar sequelas definitivas. Postulou em sede de liminar, a efetivação da 

cirurgia para exploração e neurorrafia, e demais atos necessários ao 

restabelecimento da sua saúde, no prazo de 05 (cinco) dias, tornando-se 

definitiva ao final. A medida urgente foi indeferida (id. 12649793). Em 

contestação, o Estado de Mato Grosso alegou: a) ausência do interesse 

processual; b) preliminar de inclusão do Município de Sorriso no polo 

passivo, em razão da solidariedade dos entes federados; c) desrespeito 

às leis orçamentárias; d) da reserva do possível e das “escolhas 

trágicas”; e) comprometimento da isonomia e consequentemente do 

acesso universal à saúde; f) impertinência da multa diária. Apresentada 

impugnação à contestação, o reclamante postulou pela reanálise da 

medida liminar (id. 12649818). DO JULGAMENTO ANTECIPADO. O feito 

dispensa produção de prova oral, razão pela qual procedo ao julgamento 

antecipado, na forma do art. 355, I, do NCPC. DA PRELIMINAR DE ausência 

de interesse processual. Será analisada juntamente com o mérito da 

presente demanda. DA PRELIMINAR DE INCLUSÃO DO MUNICÍPIO DE 

SORRISO NO POLO PASSIVO. Não merece prosperar, porquanto apesar 

da Constituição Federal ser expressa ao prever a solidariedade dos entes 

federativos no atendimento à saúde, a jurisprudência não se cansa de 

repetir a possibilidade de o cidadão eleger os entes que pretende acionar, 

não estando obrigado a litigar contra todos: DIREITO CONSTITUCIONAL. 

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. 

RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793. LEI Nº 

8.080/1990. DEFINIÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA 

COMPLEXIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. O 

fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à 

saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os 

entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, 

Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). 2. Hipótese em que, 

para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria 

necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, bem 

como a legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis 

nesta fase recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Ag. 

Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo nº 811259/RO, 1ª Turma do 

STF, Rel. Roberto Barroso. j. 24.11.2015, unânime, DJe 09.12.2015). 

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO 

CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE (SUS). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. SÚMULA 568/STJ. TRATAMENTO NECESSÁRIO À 

MANUTENÇÃO DA SAÚDE. REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE 

NEGA PROVIMENTO. (Pet no Agravo em Recurso Especial nº 861302/RJ 

(2016/0026018-9), 4ª Turma do STJ, Rel. Humberto Martins. j. 11.05.2016, 

DJe 20.05.2016). DO MÉRITO. O art. 196 da Constituição estabelece que “a 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação”. O art. 197 da Carta Magna 

prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância 

pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, 

controle e execução, esta última de forma direta ou indireta. Já o art. 198 

da Lei Maior, em seu inciso III, prevê a organização de um sistema único de 

ações e serviços de saúde, sendo uma de suas diretrizes o atendimento 

integral, é dizer, deve-se atender a todas as demandas inerentes à 

realização do direito à saúde, sem discriminar-se procedimentos, moléstias 

ou pessoas. A par do ordenamento constitucional, tem-se que a Lei n.º 

8.080/90, ao regulamentar a assistência à saúde, estabeleceu, em seu art. 

7º, os princípios inerentes ao Sistema Único de Saúde – SUS, sendo 

relevante destacar os postulados da universalidade de acesso aos 

serviços de saúde, com igualdade de condições, e – novamente - o 

resguardo da assistência integral. Do panorama acima, singelo se torna 

extrair que a realização do direito à saúde é finalidade primordial e 

inarredável do Estado Democrático de Direito, não sendo demasiado 

concluir-se que, onde não for assegurado tal direito, não haverá dignidade 

humana, e todos os demais postulados constitucionais perderão sentido. 

Como relatado, a parte reclamante sustenta sofrer com lesão total do 

nervo radial em seu braço direito, patologia comprovada pelo 

encaminhamento do Sistema Único de Saúde (id. 12649784 e 

12649786-Pág.5), laudo médico (id. 12649786-Pág.1), relatório médico (id. 

12649786-Pág.3 e 12649990-Pág.1) e exame de eletroneuromiografia (id. 

12650017-Pág.2-6). Afora isso, o reclamado, na contestação 

apresentada, não impugnou o quadro médico alegado. Não há que se falar 

em ofensa ao princípio da isonomia e ao acesso universal à saúde. Isso 

porque a Administração Pública acaba por coagir a parte contrária a 

acionar o Poder Judiciário para ter acesso ao tratamento necessário à 
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garantida de seu direito a vida. E ainda que não fosse por isso, restaria o 

direito segundo o princípio da dignidade da pessoa humana, cuja eficácia 

não deve ser vista apenas sob uma ótica meramente negativa, mas como 

elemento de conteúdo axiológico norteador das ações positivas e dos 

direitos a prestações ativas pelo Estado. Não soaria estranho, nesse 

sentido, falar-se em "dignidade social" para destacar a dignidade da 

pessoa no âmbito dos direitos econômicos, sociais e culturais. O tema, de 

matriz constitucional, já foi amplamente discutido no âmbito do Supremo 

Tribunal Federal, como demonstra o acórdão abaixo, de relatoria do E. 

Ministro Celso de Mello: PACIENTE COM HIV/AIDS - PESSOA DESTITUÍDA 

DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - 

FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS - DEVER 

CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 196) - 

PRECEDENTES (STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À 

SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL 

DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa 

prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas 

pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico 

constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira 

responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - 

políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos 

cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e 

igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à 

saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas 

as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do 

direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de 

sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode 

mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de 

incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento 

inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO 

PODE TRANSFORMÁ- LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL 

INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da 

Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que 

compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado 

brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional 

inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas 

expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira 

ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto 

irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei 

Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A 

PESSOAS CARENTES. - O reconhecimento judicial da validade jurídica de 

programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, 

inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos 

fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e 

representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário 

de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que 

nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria 

humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF. (RE 

271286 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado 

em 12/09/2000, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJ 24-11-2000 PP-00101 EMENT 

VOL-02013-07 PP-01409). Vale ressaltar, ademais, que a parte 

requerente persegue o atendimento de uma necessidade básica de saúde, 

e não o atendimento de um capricho pessoal incompatível com a realidade 

brasileira. Sua intenção cinge-se ao tratamento de moléstia incomum para 

sua condição de vida, sendo certo que a ausência de tratamento 

adequado é fator de risco e severas limitações em sua vida. Não se 

mostra razoável a invocação de desrespeito a limites orçamentários 

quando se verifica que o tratamento médico vindicado é essencial para a 

garantia à vida de quem o requer, tornando-se secundárias as 

considerações de ordem orçamentária ou financeira. Bem abordou tais 

interesses aparentemente conflitantes, com particular brilhantismo, o E. 

Ministro Herman Benjamin, no seguinte acórdão do Superior Tribunal de 

Justiça (grifou-se): ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO 

SUBJETIVO. PRIORIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. 

ESCASSEZ DE RECURSOS. DECISÃO POLÍTICA. RESERVA DO POSSÍVEL. 

MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. A vida, saúde e integridade físico-psíquica das 

pessoas é valor ético-jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que 

sobressai em relação a todos os outros, tanto na ordem econômica, como 

na política e social. 2. O direito à saúde, expressamente previsto na 

Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva 

do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder 

Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações 

positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever 

legal. 3. A falta de vagas em Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs no 

único hospital local viola o direito à saúde e afeta o mínimo existencial de 

toda a população local, tratando-se, pois, de direito difuso a ser protegido. 

4. Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou 

execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no 

Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de 

constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é 

exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua 

completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou 

insuficiente. 5. A reserva do possível não configura carta de alforria para 

o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da 

dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou 

justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por 

negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da "limitação de recursos 

orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a 

opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez 

daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse 

pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade. O absurdo e a 

aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do 

razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, 

são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a 

esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento 

do princípio da separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos 

Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo 

discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente 

da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à 

dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando 

esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp 1.185.474/SC, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.04.2010). 7. Recurso 

Especial provido. (Recurso Especial nº 1068731/RS (2008/0137930-3), 2ª 

Turma do STJ, Rel. Herman Benjamin. j. 17.02.2011, unânime, DJe 

08.03.2012). Em arremate, no que se refere à cominação de multa diária, 

tenho que a mesma não deve ser aplicada, uma vez que o Tribunal de 

Justiça deste Estado já se posicionou no sentido de não ser este o meio 

mais eficaz para compelir o ente público ao cumprimento da decisão, mas 

sim o bloqueio online nas contas públicas. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE CIRURGIA – TUTELA DEFERIDA – 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DEVER CONSTITUCIONAL – MULTA 

COERCITIVA – EXCLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO. O poder público tem 

o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total 

assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o 

seu tratamento. Comprovada a necessidade do tratamento, bem como do 

risco de dano irreparável, a obrigatoriedade no fornecimento do tratamento 

é medida que se impõe. Conforme a jurisprudência do STJ, “o 

funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade 

solidária da União, Estados-membros e Municípios de modo que qualquer 

destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo 

de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas 

desprovidas de recursos financeiros”. (STJ, AgRg no REsp 1.225.222/RR, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2013). 

Deve ser excluída a multa cominatória, visto que devem ser adotados 

outros mecanismos para efetivação da tutela jurisdicional no plano prático. 

(AI 154120/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 

18/02/2016). AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO - FIXAÇÃO DE MULTA 

COMINATÓRIA AO ENTE PÚBLICO - SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO ON 

LINE – MEIO MAIS EFICAZ NO CASO CONCRETO - RECURSO PROVIDO EM 

PARTE. “O bloqueio de valores na conta corrente do Estado, embora 

possa parecer mais rigoroso, apresenta-se como medida menos onerosa 

do que a imposição da multa diária. (...) A maioria dos componentes da 

Primeira Seção tem considerado possível a concessão de tutela específica 

para determinar o bloqueio de valores em contas públicas a fim de garantir 

o custeio de tratamento médico indispensável, como meio de concretizar o 

princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde. 

(...)” (REsp 868.038/RS; Rel. Min. Eliana Calmon; 2ª. T.; Julg. 27/05/2008, 

DJe 12/06/2008). É possível ao julgador adotar o bloqueio on line de 

valores em contas públicas em substituição à multa diária se, no caso 

concreto, esta providência configurar-se como o meio coercitivo mais 

eficaz para compelir o ente público ao cumprimento da decisão que impõe 
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a entrega de medicamentos”. (Ag 136875/2015, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/11/2015, 

Publicado no DJE 11/12/2015). RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO 

QUE DETERMINA AO PODER PÚBLICO DISPONIBILIZAR NOS 

ESTABELECIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE SAÚDE, 

INTEGRANTES DO SUS, OS MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA - DEFERIMENTO DO PEDIDO DE 

LIMINAR PELO JUIZ A QUO FIXANDO-SE O PRAZO DE 24 HORAS PARA 

CUMPRIMENTO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 2.000,00 

(DOIS MIL REAIS) - PLEITO DE FIXAÇÃO DO PRAZO EM 30 (TRINTA) DIAS 

PARA O CUMPRIMENTO DA LIMINAR - EXCLUSÃO DA MULTA FIXADA EM 

PRIMEIRA INSTÂNCIA - PRAZO EXÍGUO E MULTA EXCESSIVA - 

SUBSTITUIÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA POR BLOQUEIO ON-LINE - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A substituição da astreinte pelo 

bloqueio on-line é medida que se impõe, por ser o mecanismo mais eficaz 

para o imediato cumprimento da decisão, que tem por finalidade 

resguardar o tratamento de saúde indispensável ao ser humano, em 

respeito ao Princípio da Dignidade Humana, bem como o direito à vida e à 

saúde, nos moldes do art. 461, § 5º do Código de Processo Civil. (Agravo 

de Instrumento nº 0114680-64.2013.8.11.0000, 3ª Câmara Cível do TJMT, 

Rel. Maria Aparecida Ribeiro. j. 24.02.2015, DJe 03.03.2015). DISPOSITIVO. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para efeito de determinar 

que o reclamado ESTADO DE MATO GROSSO, viabilize em favor do 

reclamante os procedimentos de cirurgia para exploração e neurorrafia, e 

demais atos necessários ao restabelecimento da sua saúde, em 

estabelecimento público ou particular, no prazo de 10 (dez) dias. Oficie-se 

ao Gestor do Sistema Único de Saúde local para que inclua a parte 

reclamante em serviço ou programa já existente no SUS, para fins de 

acompanhamento e controle clínico, caso ainda não providenciado (CNGC, 

art. 1.315). No que tange à medida urgente postulada, sustenta o 

reclamante que a demora na realização da cirurgia para “exploração e 

nurorrafia”, reduzem as chances de sucesso no restabelecimento dos 

movimentos ao membro superior direito do reclamante. Versão esta, que 

restou corroborada pelo laudo médico do id. 12649786-Pág.1 que indica a 

“cirurgia para exploração e Neurorrafia, necessidade de cirurgia o mais 

breve possível. Se não operar acarretará consequências e complicações 

da lesão nervosa de caráter irreparável. Sequela definitiva da lesão”. 

Também pelo relatório médico do id. 12649786-Pág.3 que dispõe: “Paciente 

vítima de trabalho com trauma de braço D, com lesão total do nervo radial. 

Necessita submeter-se a exploração cirúrgica com cirurgião especialista 

em cirurgia de mão. Manter afastado do trabalho até a recuperação da 

lesão”. O quadro de urgência fora reforçado em laudo médico atualizado 

no id. 12649990-Pág.1 ao advertir que o paciente “Necessita o mais rápido 

possível de Cirurgia para descompressão ou neurorrafia na tentativa de 

retorno de sues movimentos no punho e dedos de mão direita. Quanto 

maior o tempo de espera entre esta lesão sofrida e seu tratamento 

cirúrgico, menor é a expectativa de sucesso da cirurgia. Pelo exposto, 

verifico que os relatórios médicos atestam se tratar de procedimento 

necessário e urgente, tendo em vista o risco de sequelas definitivas com 

expressiva redução da expectativa de êxito no procedimento. Deste modo, 

nítido o sofrimento que a ausência de assistência pelo Poder Público tem 

trazido ao reclamante, além do risco de agravamento do estado de saúde 

deste. Assim, atendidos os requisitos do art. 300 do NCPC, DEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADA, para o efeito de determinar que o 

reclamado ESTADO DE MATO GROSSO providencie o atendimento 

perseguido imediatamente, independentemente do trânsito em julgado da 

sentença. Em caso de descumprimento, haverá o bloqueio de valores nas 

contas públicas, devendo a parte reclamante apresentar orçamentos, ao 

menos 03 (três), e observar que os mesmos não extrapolem o valor 

praticado pelos planos de saúde, nos termos dos artigos 1.321 e 1.322 da 

CNGC. Dispensado o reexame necessário (Lei n. 12.153/09, art. 11). 

Isento de custas e honorários (Lei n. 12.153/09, art. 27, c/c Lei n. 

9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido 

das partes. SORRISO, 25 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004940-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA ARAUJO (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: 

1004940-92.2017.8.11.0040; 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: FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA ARAUJO Parte 

Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais em que relata a parte autora, FRANCISCA 

DAS CHAGAS SILVA ARAÚJO, que recentemente ao efetuar cadastro 

para abertura de crediário foi informada que a compra à prazo não poderia 

ser realizada em razão do seu nome estar inscrito no rol de devedores 

dos órgãos de proteção ao crédito. Afirma desconhecer o débito no valor 

de R$79,98 com relação ao contrato nº0262464125. Requer a 

procedência da demanda para que seu nome seja excluído dos órgãos de 

proteção ao crédito, declarando-se a inexistência do débito, bem como a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais 

em valor equivalente a 40 salários mínimos. A requerida apresentou 

contestação, alegando a regularidade da inscrição, bem como a 

inexistência de dano moral. Diz que existe contrato entre as partes, sendo 

notória a prestação de serviços. 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 gravação da 

ligação telefônica, onde há confirmação dos dados pessoais da parte 

autora (nome completo, nome da mãe, data de nascimento), e também a 

confirmação da contratação/migração para um plano telefônico controle, 

com a escolha da data de vencimento das faturas. Cabe ressaltar que há 

que se falar em quebra ilegal do sigilo telefônico com a apresentação da 

gravação em questão, primeiramente porque trata-se de ligação efetuada 

pela requerida ao ora autor, sendo informado ao mesmo que a mesma 

estava sendo gravada. Assim, não há que se falar em ilicitude da mesma 

como meio de prova. Além disso, plenamente possível - além de 

suficientemente provada no caso em apreço - a contratação verbal. 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, julgo IMPROCEDENTE o pedido 
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inicial, revogando a liminar anteriormente concedida. Considerando a 

litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao 

pagamento de multa no valor correspondente a 6% (seis por cento) do 

valor da causa, este fixado em R$12.000,00, (NCPC, art. 81), 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 20% 

(vinte 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, requeridos na inicial. A suspensão não 

alcançará, contudo, a cobrança da multa prevista no art. 81 do NCPC 

(artigo 98, §4º). 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, 19 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, 25 de abril de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR JALES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000328-77.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LINDOMAR JALES PEREIRA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. I - Embora 

intimada, a parte reclamante não regularizou o vício sanável constatado 

(Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC), diante do que se impõe o indeferimento da inicial. II - Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e nos termos do art. 485, I, do 

NCPC, NÃO RESOLVO O MÉRITO. III - Sem custas. IV - Publique-se. 

Registre-se. Intime-se a parte reclamante. V - Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. SORRISO, 23 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005342-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Elizandra Schnell Engels (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO)

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005342-76.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 9.380,90; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ELIZANDRA SCHNELL ENGELS Parte Ré: 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Decido a lide, com dispensa do relatório 

(Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra a reclamante ELISANDRA SCHNELL 

ENGELS que no dia 09/02/2015 ingressou no curso de Estética junto à 

universidade FACEM, contratando o FIES para custear a totalidade dos 

encargos educacionais. No entanto, após concluir integralmente o 

segundo semestre, transferiu-se para o curso de Fisioterapia, junto a 

requerida UNIC. Ingressou no curso de fisioterapia diretamente no 

segundo semestre, aproveitando algumas disciplinas cursadas. No 

segundo semestre cursou 2 disciplinas das 5 do semestre, tendo 

eliminado 3, portanto, e no terceiro semestre suprimiu 2 disciplinas e 

cursou 3. Diz que na ocasião do aditamento a reclamada se recusou a 

aditar somente a carga horária realmente cursada, alegando 

impossibilidade de tal procedimento. No segundo semestre foi liberado pelo 

FIES R$8.508,00 para pagamento de 380 horas-aulas, contudo, a autora 

cursou apenas 140 horas-aula, tendo angariado um prejuízo, portanto de 

R$5.372,80. No terceiro semestre o FIES disponibilizou o valor de 

R$9.520,44 referente a 380 horas-aula, sendo que a autora cursou 

apenas 220 horas-aula, fazendo jus ao recebimento da diferença de 

R$4.008,10 em relação a tal semestre. A somatória dos valores 

excedentes corresponde a R$9.380,90, requerendo a autora seja a 

requerida condenada a restituir tal valor a mesma. Realizada audiência de 

conciliação, restou inexitosa. Em contestação a reclamada arguiu 

preliminar de incompetência do juízo por haver interesse da União. No 

mérito, diz que a autora teve crédito gerado em razão da redução da 

carga horária, no valor de R$7.505,54 que será restituído a reclamante por 

ocasião do desligamento ou conclusão do curso. Inicialmente, com relação 

à alegação de incompetência do Juízo, afasto tal preliminar, uma vez que o 

cerne da questão cinge-se na cobrança de valores repassados pelo 

fundo à instituição reclamada, por disciplinas não cursadas pela 

reclamante face ao aproveitamento de matérias, e não quanto ao contrato 

de financiamento educacional em si, o que firma a competência deste 

Juizado Especial Cível para o julgamento do feito. Não obstante, verifico 

que a lide comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do 

NCPC, já que não há necessidade de produção de prova em audiência. 

Compulsando os autos, verifica-se no ID 10308148 e 10308153 que o 

valor do contrato – que traduz o valor real dos créditos cursados pela 

estudante está abaixo do valor repassado pelo Fundo para financiar 

aquele semestre. Assim, constata-se que, embora no segundo semestre o 

valor das disciplinas cursadas tenha atingido R$4.208,91, o crédito gerado 

foi no valor de R$8.508,00, ao passo que no terceiro semestre o valor do 

crédito foi de R$9.520,44, sendo que a autora cursou menos disciplinas, 

sendo o valor do contrato de R$6.313,00. Desse modo, constato que 

houve uma extrapolação no valor do financiamento, mais exatamente no 

valor de R$7.506,53. Assim, entendo que houve claro erro da requerida ao 

financiar o valor total da semestralidade, beneficiando-se a reclamada com 

tal conduta, visto que já recebeu por serviço que não prestou – afinal as 

disciplinas não foram cursadas, ao passo que gerou prejuízo à autora, 

visto que o valor será cobrado futuramente da reclamante no momento de 

adimplir o financiamento, havendo ainda cobrança de juros sobre esse 

valor no decorrer de todo o curso, até o adimplemento. Portanto, tal valor 

não deveria nem ter sido financiado, de modo que deve a Universidade 

compensar a autora pelo prejuízo da maneira mais rápida possível, a fim 

de minorar os danos financeiros causados. Destarte, considero que a 

instituição de ensino deverá ressarcir ao estudante financiado, em moeda 

corrente, os repasses do FIES recebidos, referentes às parcelas da 

semestralidade não cursadas, a restituição pretendida é medida imperiosa. 

Entretanto, considero temerário liberar tal valor de maneira única e 

antecipadamente à requerente, visto que a mesma ainda não começou a 

quitar as parcelas do seu financiamento, o qual somente é quitado após o 

término do curso, ou seja, daqui a alguns anos. Também, não considero 

justa a hipótese de devolução somente ao final do curso, como pretendido 

pela requerida, pois como já explicitei acima, o valor financiado sofre 

incidência de juros e correção, e prejudicaria a autora no pagamento final 

do valor financiado. Assim, entendo que a melhor solução ao caso é a 

compensação do valor devido imediatamente nos próximos semestres a 

serem cursados pela autora, sendo isso plenamente possível por parte da 

universidade, que deve, ao fazer o aditamento semestral, deduzir do valor 

do contrato (semestralidade) o valor aqui reconhecido como devido, que 

alcança R$7.503,53. Vale ressaltar, que o valor do contrato deve ser 

exatamente igual ao valor financiado, a fim de que não se repita o erro já 

cometido pela universidade e gere maiores prejuízos à parte autora. Nesse 

sentido, é o entendimento jurisprudencial: RECURSO INOMINADO. PEDIDO 

DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. 

FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REMATRÍCULA E RENOVAÇÃO DO 

FINANCIAMENTO. TRANCAMENTO DO CURSO APÓS REPASSE DO 
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CRÉDITO À INSTITUIÇÃO DE ENSINO. OMISSÃO DO ESTUDANTE EM 

COMUNICAR O AGENTE FINANCEIRO GESTOR DO FUNDO ESTUDANTIL. 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE, CIENTE DO TRANCAMENTO, RETEVE OS 

VALORES, NÃO OS DEVOLVENDO AO FIES. PARCELA QUE INTEGRARÁ 

O SALDO DEVEDOR A SER QUITADO POSTERIORMENTE PELO ALUNO. 

DEVER DE INDENIZAR. ABATIMENTO DO VALOR RELATIVO À PARCELA 

DO MÊS EM QUE HOUVE O PEDIDO DE TRANCAMENTO. CORREÇÃO 

MONETÉRIA A CONTAR A PARTIR DO REPASSE DO MONTANTE PELO 

FIES AO ESTABELECIMENTO DE ENSINO. RECURSO INOMINADO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005820873, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem 

Sanhudo, Julgado em 30/08/2016) Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para o efeito de condenar a reclamada a 

abater do valor do contrato do semestre seguinte ao da publicação da 

presente sentença o valor de R$7.503,53 (sete mil quinhentos e três reais 

e cinquenta e três centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir 

do desembolso, e acrescido de juros legais, a partir da data da citação 

(NCPC, art. 240), devendo ainda o valor do contrato ser exatamente igual 

ao valor financiado, nos termos da fundamentação. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Sorriso/MT, 19 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, 

25 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001081-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES PINHEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVAZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001081-68.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 227,58; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, CITAÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ANTONIO ALVES PINHEIRO Parte Ré: REQUERIDO: GOL 

LINHAS AÉREAS S.A., VIVAZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 

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 

reclamação em que requer o autor ressarcimento do valor de R$227,58 

referente ao valor indevidamente cobrado pela requerida pelo 

cancelamento de passagem aérea adquirida ou, ainda, seja a requerida 

compelida a fornecer nova passagem aérea em relação ao mesmo trecho. 

Relata ter adquirido em meados de agosto de 2016 passagem aérea no 

trecho Cuiabá/MT – Curitiba/PR no valor de R$298,58. Entretanto, teve que 

solicitar o cancelamento da passagem. Refere que foi restituído somente o 

valor de R$71,00 ficando retido o valor de R$227,58. Aduz, ainda, que a 

segunda requerida lhe vendeu uma passagem para o dia 15 de dezembro 

de 2016, totalmente fora da data prevista, que era 27 de outubro de 2016. 

A requerida GOL contesta afirmando que o requerido concordou com 

todas as regras tarifárias no momento da compra, de modo que não há 

ilegalidade na cobrança. Aduz que sua conduta encontra respaldo legal na 

lei que criou a ANAC. Refere que todas as informações são claras. 

Argumenta inexistir conduta ilícita de sua parte, de modo que pugna pela 

improcedência da demanda. A requerida VIVAZ AGÊNCIA DE VIAGENS 

diz que o autor adquiriu em maio de 2016 passagem aérea no trecho 

Cuiabá – Curitiba no valor de R$298,58 para o dia 15/12/2016. No dia 

01/06/2016 compareceu à agência alegando que a data de formatura de 

sua sobrinha não seria mais em dezembro, mas sim em setembro, e 

requereu a alteração da data da viagem, mas que achando alto o valor 

para mudança optou por não alterar. No dia 22/06/2016 foi novamente à 

agência pedindo o cancelamento da passagem, o qual foi efetuado e 

ressarcido ao autor o valor de R$71,20. Tenho entendido que a devolução 

do valor das passagens deve respeitar ao estipulado nas regras tarifárias 

quando da contratação, de modo que não há que se falar em abusividade 

se a parte tinha plena ciência dos valores a serem pagos em caso de 

cancelamento/remarcação. Entretanto, no caso dos autos, não há como 

se afirmar que o autor teve acesso a tais informações, primeiramente por 

que comprou passagem através de uma agência de viagens local, não 

tendo sido demonstrado que o mesmo teve ciência das regras e valores a 

serem devolvidos em caso de cancelamento. Ainda, apesar de ambas as 

requeridas terem contestado, não há prova nos autos que demonstre qual 

a modalidade/classe tarifária da passagem adquirida pelo autor. Vale 

ressaltar que no caso aplicam-se claramente as regras da legislação 

consumerista, pois típica relação de consumo, sendo a responsabilidade 

das empresas de transporte aérea objetiva, conforme remansosa 

jurisprudência. Conforme relatado acima, o valor total da viagem foi de 

R$298,58 e, quando do cancelamento da mesma, cancelamento este 

efetuado quase 6 meses antes da data prevista para a viagem, foi 

cobrado do autor o valor de R$227,38, a título de taxa de cancelamento e 

de reembolso. Tal valor atinge 76% do valor que pagaria o autor pela 

viagem. Mostra-se claramente abusiva e violadora dos preceitos 

consignados no Código de Defesa do Consumidor a cláusula penal em que 

incorreu o requerente ao efetuar o cancelamento da viagem que havia 

adquirido. Os valores cobrados pelo cancelamento custam mais do que a 

metade do valor das passagens. Em se tratando de contrato de 

transporte, o Código Civil é muito claro a respeito, a saber: Art. 740. O 

passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de 

iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, 

desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser 

renegociada. A relação havida entre as partes é tipicamente 

consumerista, incidindo na espécie a tutela do vulnerável. E, no que toca a 

proteção contratual do consumidor, relembro o que estabelece o CDC: Art. 

51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais 

relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) II - subtraiam ao 

consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos 

previstos neste código; (...). Assim, não é dado ao fornecedor cobrar 

multa abusiva pelo cancelamento da compra de passagens, multa essa 

que supera em mais de 50% o valor das passagens aéreas, sem a 

comprovação de que o autor tinha ciência do valor de tal cobrança. 

Entretanto, entendo cabível a aplicação de uma multa, em valor não 

abusivo, apenas para que a companhia seja ressarcida dos gastos que 

teve com as diligências administrativas da compra e seu cancelamento. 

Assim, aplicável ao caso a regra do artigo 413 do Código Civil, segundo o 

qual a penalidade deve obrigatoriamente ser reduzida equitativamente pelo 

juiz se o seu montante for manifestamente excessivo. Ademais, o STJ tem 

o entendimento de que é cabível ao magistrado reduzir o percentual da 

cláusula penal com o objetivo de evitar o enriquecimento sem causa por 

qualquer uma das partes. Desse modo, nos termos do que vem sendo 

decidido pelo STJ reduzo a cláusula penal para 15% do valor das 

passagens adquiridas, o que totaliza R$38,78, a título de multa pelo 

cancelamento. Assim, tendo em vista que o valor inicialmente devolvido foi 

de R$71,20, e vendo que o valor da passagem + taxas é de R$258,58 

vislumbro como ainda devido o valor de R$148,60. Vale ressaltar que 

consta no contrato o valor de R$40,00 sob a rubrica “Remuneração 

agente”, que corresponde ao serviços efetuado pela agente de viagens, 

segunda requerida, de compra e por fim cancelamento da passagem. Tal 

valor não merece devolução, pois embora a viagem não tenha sido 

realizada, o serviço foi prestado. DISPOSITIVO Face ao exposto opino pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação de Reparação de Danos para 

condenar a requerida Gol Linhas Aéreas S.A a restituir ao autor o valor de 

R$148,60, devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a 

contar da data do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da 

citação inicial. Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 

55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Presidente. Sorriso/MT, 

20 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, 25 de abril de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004918-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS LIMA DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMYLA ALVES VIDAL OAB - MT20775/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004918-34.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 18.740,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TRANSPORTE AÉREO, 

CANCELAMENTO DE VÔO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: FRANCISCO CARLOS LIMA DE SOUZA JUNIOR Parte Ré: 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Relatório dispensado nos termos do 

artigo 38, da Lei n.º 9.099/95. Alega a parte reclamante, FRANCISCO 

CARLOS LIMA DE SOUZA JUNIOR, que adquiriu passagem aérea no 

trecho Sorriso/MT – Cuiabá/MT para a data de 29 de agosto de 2017. 

Informa que deslocava-se para uma reunião destinada aos Pastores da 

Igreja Internacional da Graça de Deus, que se realizaria às 9 horas do 

referido dia. Afirma que ao chegar no aeroporto foi informado que o voo 

havia sido cancelado, não tendo recebido qualquer justificativa para isso. 

Diz que foi até o balcão e lhe informaram que o próximo voo sairia as 

12:15 e que deveria aguardar no local, entretanto o novo voo também foi 

cancelado. Refere que como já havia perdido a reunião, não havia razão 

para realizar a viagem até Cuiabá de ônibus, de modo que decidiu não ir. 

Afirma que teve que aguardar 6 horas no aeroporto até descobrir que o 

voo que havia sido realocada também foi cancelado. Requer seja a 

requerida condenada ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$18.740,00 (dezoito mil setecentos e quarenta reais). A 

companhia aérea contesta alegando inexistirem atos ilícitos e pugna pela 

improcedência da demanda. Diz que houve o cancelamento em virtude de 

ter sido constatado que o oxigênio da tripulação estava com baixa 

pressão. Afirma que houve o reembolso total do valor da passagem. Cita 

excludente de responsabilidade por motivo de força maior. Pugna pela 

improcedência da demanda. O art. 14 do CDC 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. (...) A reclamada admitiu na 

contestação que realmente efetuou o cancelamento do voo no dia 29 de 

agosto de 2017, por motivo de manutenção não programada na aeronave, 

entretanto, ofertou à autora transporte via terrestre, o qual não foi aceito, 

tendo sido então efetuada a devolução do valor da passagem. Assim, em 

que pese a necessidade de manutenção da aeronave não poder ser 

considerada fator imprevisível, tenho que a companhia tentou minorar os 

danos, ofertando outras possibilidades aos passageiros do voo 

cancelado. Desse modo, no que se refere aos danos morais, entendo 

inocorrentes os mesmos no caso em apreço, pois em que pese o 

cancelamento do voo, a empresa ofereceu assistência ao passageiro: Art. 

21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, 

reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, 

devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de 

voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente 

contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; Houve, 

sim, descumprimento contratual por parte da reclamada, o que, via de 

regra, não acarreta ofensa aos direitos da personalidade, levando-se em 

conta que a companhia tentou minorar os danos, ofertando ao passageiro 

assistência adequada. Para o reconhecimento de danos morais, o 

reclamante deveria ter comprovado fato excepcional decorrente do 

descumprimento, o que não ocorreu. Pequenas contrariedades da vida 

aeroportuária, dissabores e aborrecimentos não podem ser tidos como 

causa de indenização econômica, sob pena de se levar à banalização do 

instituto com a constante reparação de pequenos desentendimentos 

cotidianos. Nesse sentido é a jurisprudência do TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – 

TRANSPORTE AÉREO – ATRASO VOO –MERO DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA – DANO 

MORAL INEXISTENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. 1- 

observa-se que o atraso do voo por pouco mais de 4 horas não tem o 

condão de gerar a indenização pleiteada. A rigor, houve mero 

descumprimento contratual por parte da demandada, o que, via de regra, 

não acarreta ofensa aos direitos da personalidade. Para que fossem 

reconhecidos danos morais, ao autor cumpria demonstrar alguma situação 

excepcional decorrente do descumprimento, o que não logrou fazer. (Ap 

91149/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015) A verificação do 

dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de 

sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja 

indenização por dano imaterial. O importante é que o ato ilícito seja capaz 

de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de 

maneira relevante. Daí porque doutrina e a jurisprudência têm afirmado que 

o mero inadimplemento contratual – que é um ato ilícito – não se revela, por 

si só, bastante para gerar dano moral. Ademais, sabido é que a decolagem 

de uma aeronave é sujeita a inúmeras variáveis podendo sofrer atrasos e 

cancelamentos com frequência, de modo que, se o autor possuía um 

compromisso para as 09 horas do dia do voo, temerário de sua parte 

adquirir passagem que chegava ao destino às 08 horas e 50 minutos do 

mesmo dia. Ante o exposto, opino por julgar improcedente a ação. Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Sorriso/MT, 23 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, 25 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 143372 Nr: 466-32.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO DE BARBA, MARCOS SILVA DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Certifico e dou fé que, considerando a certidão de fls. 253, remeto o 

presente ao Ministério Público, para manifestação.

Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 261920 Nr: 26230-38.2017.811.0055

 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: BANCO BRADESCO CARTOES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLYTON MATIAS MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERLEY ROMANO DONADEL 
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- OAB:78.870/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 138264 Nr: 8659-64.2011.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELESTINO CRISPIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINES BETTIO LEINDECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAHATMA GARCIA JOAQUIM - 

OAB:17.726 MT, NEWTON ZACARIAS PETERMANN FREGADOLLI 

BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT, SANDRA ELIANE JOHN - OAB:12756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que para que seja possível a inscrição junto aos órgãos 

de proteção ao crédito é necessário a informação de dados pessoais do 

executado (nome completo, RG, CPF, data de nascimento, filiação, valor 

atualizado do débito e vencimento da dívida), os quais não foram 

localizados nos autos em sua integralidade. Desta forma, em atendimento 

ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar o advogado exequente para, no prazo 

de dez dias, informar nos autos a data de nascimento e filiação do 

executado, bem como a data de vencimento da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 277457 Nr: 6930-56.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAREN PRISCILA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA BORGES DE MESQUITA 

- OAB:39366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de busca e apreensão, fundado a partir de contrato 

garantido por alienação fiduciária, pelo qual o requerente, BANCO 

TOYOTA DO BRASIL S/A pretende alcançar o bem que se encontra em 

posse da parte requerida KAREN PRISCILA ROCHA, em decorrência da 

cédula de crédito bancário indicada às fls. 06/07-verso.

 Como é reconhecido no artigo 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/69, a 

medida liminar necessita apenas da comprovação da mora ou da 

inadimplência, o que se verificará por “carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário”.

 No caso judicializado, a mora da parte requerida ficou devidamente 

comprovada pela notificação extrajudicial de fls. 08/09. Assim, atendendo 

ao disposto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei n. 911/69.

Portanto, uma vez que foram observados os requisitos legais, DEFIRO a 

liminar de busca e apreensão, consoante o Decreto-lei n. 911/69 e 

DETERMINO:

I) O devedor fiduciante poderá, no prazo de 05 (cinco) dias do 

cumprimento da liminar, depositar a integralidade da dívida, conforme o 

cálculo apresentado pelos credores, recebendo o bem livre de ônus.

 II) Caso assim não proceda, a propriedade e a posse do bem se 

consolidará no patrimônio dos credores fiduciários.

III) Também do cumprimento da liminar contará o prazo de 15 (quinze) dias 

para responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá ser utilizado 

para discutir o valor do débito pago, ainda que a devedora já tenha 

depositado a integralidade da dívida.

IV) Após a apreensão, o veículo será depositado em mãos da parte autora 

ou de quem ela indicar.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 224171 Nr: 13473-46.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALVA BRASSO ROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:MT0022131A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257282 Nr: 22519-25.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS GONCALVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, até a presente data, a certidão de fl. 37 não gerou 

publicação no DJE. Desta forma, em atendimento ao Art. 530, Inciso 

II-CNGC, impulsiono novamente os autos ao setor de matéria de imprensa 

com a finalidade de intimar a parte autora para que providencie o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia 

de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de Guias On Line -> Diligência) 

e juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de cinco dias, a fim de que se efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 147675 Nr: 7492-75.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvaro Antonio Mussa Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO HORN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA REGINA RIBEIRO DA 

COSTA CAMPOS - OAB:14103/O, PAULO RONALD MUSSA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 21.305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

SANCHES DA COSTA - OAB:12989/MT

 Certifico e dou fé que, até a presente data, não ocorreu a publicação da 

certidão de fl. 231 no DJE. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, procedo novo envio ao ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados do executado para, no prazo de quinze dias, 

promover o pagamento do débito descrito às fls. 227, acrescido de 

custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% e de 

honorários advocatícios também de 10%.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 122494 Nr: 1572-91.2010.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAO APARECIDO JACQUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO HENRIQUE DE MELLO, ELAINE 

APARECIDA DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA FAVETTI CAMPOS - 

OAB:13331/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 
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CAMPOS BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10769, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 277457 Nr: 6930-56.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAREN PRISCILA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA BORGES DE MESQUITA 

- OAB:39366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A digna advogada Fabíola Borges de Mesquita, ao que parece, fora 

substabelecida pelas dignas advogadas Carmine Tiano Neto e Diane Maria 

Martins Pereira (fl. 21)

Entretanto, não se vê nos autos procuração “ad judicia” outorgada pela 

parte autora às dignas advogadas, tal qual o substabelecimento de fl. 21 

apresenta corte.

Dessa feita, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

apresentar procuração “ad judicia” outorgada pela parte autora às dignas 

advogadas Carmine Tiano Neto e Diane Maria Martins Pereira, tal qual a 

cópia legível do substabelecimento de fl. 21, na forma do artigo 287 do 

CPC, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo 

único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 227321 Nr: 16140-05.2016.811.0055

 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: DARCI BARIVIERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, 

EDESIO DO CARMO ADORNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS 

- OAB:15.995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8767/MS, ERNESTO BORGES NETO - OAB:6651-A, EVANDRO 

CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT13431/B, FAGNER DA 

SILVA BOTOF - OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREIA DA SILVA 

- OAB:MS 5.871

 Certifico e dou fé que a carta de citação de fl. 288 foi devolvida pelo 

Correio com informação de que “mudou-se” (fl. 289), e em atendimento ao 

Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos por certidão a fim 

de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora para se manifestar, no prazo de cinco dias, informando endereço 

atualizado para citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 225912 Nr: 14970-95.2016.811.0055

 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: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINEIS FIRMINO FEEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 55877 Nr: 5432-42.2006.811.0055

 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: CESAR DE PAULA PEREIRA, ESPOLIO DE OSNI LIMA 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CRESTANI, ILDO CRESTANI, CARLOS 

ROBERTO SIMONETTI, VALCIR LUIZ CARRA, INES CASANOVA GRANDO 

CARRA, NELI DEDONATTI SIMONETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, LEONARDO GIANINI DE SOUZA FERNANDES - 

OAB:OAB/MS 17.304, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7.074 

OAB/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B, KELLEN TRISTÃO FURTADO - OAB:8.399

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 628, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem, no prazo de quinze 

dias, pugnando o que entenderem de direito para o andamento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 54691 Nr: 4278-86.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO CALABRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEGAR TABAJARA PINTO, CLOVIS RODRIGO 

DO VALE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5.079-B, Augusto Barros de Macedo - OAB:7667, EDUARDO 

FONSECA VILLELA - OAB:9.973

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados dos 

executados para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da 

petição de fls. 292/293-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 272540 Nr: 3079-09.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELIZABETH BERNARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/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. 124 

requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 256,00 

(Duzentos e Cinquenta e Seis Reais), devendo a respectiva guia de 

pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou 

através do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, 

indicando o Oficial de Justiça Manoel Reis Cangussu Ribeiro, e juntada aos 

autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 208602 Nr: 908-50.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIDELIS MARTINAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA BRITO MARTA SLOVINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 70 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito, bem como para que promova a 

complementação das diligências no valor de R$ 73,00 (Setenta e Três 

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 Manoel Reis Cangussu Ribeiro e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 2173 Nr: 120-03.1997.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULITA GUIMARÃES, MARCELINA GUIMARÃES COSTA, 

IVANI GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA REAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENILDA GOMES BESSA - 

OAB:4881-B/MT, REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR FLORES NUNES DE 

ANDRADE - OAB:1710-MS, EDMILSON SOARES SENA - OAB:7038/MT, 

JOSÉ RODRIGUES ROCHA JUNIOR - OAB:6651, REGINA MARÍLIA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 3.659-A

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e às r. deciões de fls. 

461/461-verso e 503, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria 

de imprensa a fim de reiterar a intimação da parte autora para, no prazo de 

quinze dias, indicar a forma de expropriação do imóvel penhorado à fl. 317 

e novamente avaliada às fls. 508/508-verso, juntando cópia atualizada da 

matrícula do imívek e atualização do cálculo da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 155034 Nr: 3646-16.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUS ARTERO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SANDRA CALÇADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ROGÉRIO DOS REIS 

CAPISTANO - OAB:11.617B

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 

121/121-verso, diante da certidão de fl. 123, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de 

direito para o andamento do feito, oportunidade em que deverá apresentar 

o cálculo atualizado da dívida, com a inclusão da multa de 2% sobre o 

valor atualizado da causa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 209253 Nr: 1417-78.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA APARECIDA CAPELETTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 Vistos.

SONIA APARECIDA CAPELETTE ingressou com a vertente execução de 

título judicial em face de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, 

devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, houve o pagamento parcial da quantia executada, 

sendo que os alvarás foram expedidos às fls. 202/203 e à fl. 249 fora 

expedido alvará de eventual sobra do valor depositado pela parte 

executada.

O cálculo judicial de fls. 227/229, homologado à fl. 250, apurou crédito em 

favor da parte autora e os alvarás foram expedidos às fls. 260/261.

Após, a parte autora fora intimada acerca do levantamento de valores nos 

autos, conforme se vê à fl. 271.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da quitação da dívida, a fase de execução atingiu o seu desiderato, 

carecendo, então, de ato judicial para encerrar formalmente essa fase do 

processo sincrético.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

CUSTAS nos termos da sentença/acordão prolatada(o) nos autos.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 264144 Nr: 27793-67.2017.811.0055

 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: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEANDRO MARCOS RODRIGUES, LEIDIMAR 

RICELI RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293

 Vistos.

DEFIRO o pleito de fl. 94.

Após o decurso do prazo de suspensão, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem a minuta do acordo ou 

requererem o que de direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 234600 Nr: 481-19.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIOMAR FRANCISCO VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17980 

A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 72, DEFIRO a suspensão do feito até 

27.12.2018.

Após o que, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 277651 Nr: 7140-10.2018.811.0055

 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: PATRICIA ALICE BERNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADORE VEÍCULOS EIRELI EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA FERNANDES DE 
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OLIVEIRA - OAB:23192/0, FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - 

OAB:24.181/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 05 de julho de 2018, às 

13h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

Por oportuno, ante a palpável hipossuficiência técnica da parte autora, 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus probatório, na forma do artigo 373, § 

1º, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 277725 Nr: 7204-20.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZARIO SAPIAGINSKY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - OAB:3.606, 

MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 277298 Nr: 6810-13.2018.811.0055

 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: DARCI PASQUALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDO AUGUSTO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o endereço 

eletrônico da parte demandada, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, 

bem como complementar o recolhimento das custas e taxa judiciária, 

conforme indicado à fl. 81, sob pena de extinção, conforme preceitua o 

artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 138003 Nr: 8387-70.2011.811.0055

 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: ROGERIO GONÇALVES LACERDA DE GOUVEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO UMBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT, MARIA ANGÉLICA DE AZEVEDO SOUZA 

SOUTO - OAB:10056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, Gilson Teixeira Campos - OAB:7591-B/MT, 

THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 Vistos. Na forma do artigo 523 do CPC, INTIME-SE a parte executada, pelo 

seu digno advogado, para, no prazo de 15 dias, pagar o débito, acrescido 

de custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% e de 

honorários advocatícios também de 10%. A parte executada deverá ser 

alertada que, na forma do artigo 525 do CPC, transcorrido o prazo previsto 

no artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Após, se transcorrer “in 

albis” o prazo para pagamento espontâneo, INTIME-SE a parte exequente 

para atualização da dívida, com a inclusão dos honorários advocatícios 

anteriormente fixados, assim como da multa, se ainda não incluída no 

cálculo, oportunidade em que poderá requerer diretamente à Secretaria de 

Vara a expedição de certidão para fins e nos moldes do artigo 517, que 

servirá também para o objetivo previsto no artigo 782, § 3º, ambos do CPC. 

(...) ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 276424 Nr: 6047-12.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADORE VEÍCULOS EIRELI EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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.
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ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 276103 Nr: 5763-04.2018.811.0055

 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: ADRIANA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O despacho de fl. 23 determinou a intimação da parte autora para indicar o 

endereço eletrônico das partes e a sua opção pela realização ou não de 

audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, a petição de fl. 24 

passa ao largo de qualquer indicação/justificativa no que se refere ao 

endereço eletrônico da parte demandada.

Dessa feita, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o 

endereço eletrônico da parte demandada, na forma do artigo 319, inciso II, 

do CPC, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo 

único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 277520 Nr: 7009-35.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTHUR GABRIEL DA SILVA, ANA FERNANDA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C 3 ENTRETENIMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora Ana Fernanda da Silva para, no prazo de 15 

dias, indicar a sua profissão, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC 

vigente, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo 

único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 277316 Nr: 6822-27.2018.811.0055

 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: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO ROBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, (a) indicar o endereço 

eletrônico do autor, bem como (b) o estado civil ou a existência de união 

estável e a profissão da parte demandada, na forma do artigo 319, inciso 

II, do CPC, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, 

parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 275307 Nr: 5233-97.2018.811.0055

 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: ALESSANDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A - 

FINANCIAMENTOS, AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO 

- OAB:6160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONCEDO a liminar pretendida para DETERMINAR a 

exclusão, por ora, por parte da demandada, do nome da parte demandante 

ALESSANDRO DA SILVA dos órgãos restritivos de créditos referente ao 

débito em discussão nos autos, sob pena de multa diária de R$ 300,00 

(trezentos reais), até o limite de R$ 38.160,00.Independentemente de ser 

obrigação da parte demandada a exclusão, OFICIE-SE aos respectivos 

órgãos de restrição ao crédito para que efetuem a imediata exclusão do 

nome da parte demandante de seus cadastros no que tange ao débito em 

comento, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o 

limite de R$ 38.160,00.DESIGNO audiência de conciliação para o dia 05 de 

julho de 2018, às 13h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Soluções de Conflitos desta Comarca, conforme pauta previamente 

formulada pelo próprio Centro.Não obstante inicialmente agendada 

audiência de conciliação, fica ao talante do Centro Judiciário de Soluções 

de Conflitos convertê-la em mediação, sem prejuízo da realização de mais 

de uma sessão, na forma do artigo 334, § 2º, do CPC.CITE-SE a parte 

demandada, sendo certo que o prazo de resposta observará o artigo 335 

do CPC, dependendo da postura das partes quanto à realização da 

audiência de conciliação/mediação e insucesso da composição amigável, 

com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.CONCEDO os benefícios 

da justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a 

declaração de hipossuficiência.Por oportuno, ante a palpável 

hipossuficiência técnica da parte demandante, DEFIRO o pedido de 

inversão do ônus probatório, na forma do artigo 373, § 1º, do CPC.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 276443 Nr: 6062-78.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO PEREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, uma vez que foram observados os requisitos legais, DEFIRO a 

liminar de busca e apreensão, consoante o Decreto-lei n. 911/69 e 

DETERMINO:I) O devedor fiduciante poderá, no prazo de 05 (cinco) dias do 

cumprimento da liminar, depositar a integralidade da dívida, conforme o 

cálculo apresentado pelos credores, recebendo o bem livre de ônus. II) 

Caso assim não proceda, a propriedade e a posse do bem se consolidará 

no patrimônio dos credores fiduciários.III) Também do cumprimento da 

liminar contará o prazo de 15 (quinze) dias para responder à demanda, 

sob pena de revelia, que poderá ser utilizado para discutir o valor do 

débito pago, ainda que a devedora já tenha depositado a integralidade da 

dívida.IV) Após a apreensão, o veículo será depositado em mãos da parte 

autora ou de quem ela indicar.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Independentemente das providências anteriores, REMETAM-SE 

os autos ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar a autuação e 

distribuição, uma vez que se trata de “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO”, 

conforme petição de fl. 47/52.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 267382 Nr: 30183-10.2017.811.0055

 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): HILARIO ANTONIO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

Trata-se de pedido de busca e apreensão, fundado a partir de contrato 

garantido por alienação fiduciária, pelo qual o requerente, PORTOSEG S/A 

CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO., pretende alcançar o bem 

que se encontra em posse da parte requerida HILARIO ANTONIO DE LIMA, 

em decorrência da cédula de crédito bancário indicado às fls. 

30-verso/32.

Como é reconhecido no artigo 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/69, a 

medida liminar necessita apenas da comprovação da mora ou da 

inadimplência, o que se verificará por “carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário”.

 No caso judicializado, a mora da parte requerida ficou devidamente 

comprovada pelo instrumento de protesto de fls. 14-verso/15. Assim, 

atendendo ao disposto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei n. 911/69.

Portanto, uma vez que foram observados os requisitos legais, DEFIRO a 

liminar de busca e apreensão, consoante o Decreto-lei n. 911/69 e 

DETERMINO:

I) O devedor fiduciante poderá, no prazo de 05 (cinco) dias do 

cumprimento da liminar, depositar a integralidade da dívida, conforme o 

cálculo apresentado pelos credores, recebendo o bem livre de ônus.

 II) Caso assim não proceda, a propriedade e a posse do bem se 

consolidará no patrimônio dos credores fiduciários.

III) Também do cumprimento da liminar contará o prazo de 15 (quinze) dias 

para responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá ser utilizado 

para discutir o valor do débito pago, ainda que a devedora já tenha 

depositado a integralidade da dívida.

IV) Após a apreensão, o veículo será depositado em mãos da parte autora 

ou de quem ela indicar.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 226219 Nr: 15198-70.2016.811.0055

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALVES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 247647 Nr: 14858-92.2017.811.0055

 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 DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON VIEIRA DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da não publicação da 

sentença no DJE, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para ciência da 

sentença de fl. 33, a seguir transcrita. SENTENÇA: "Vistos. Trata-se de 

demanda proposta por BANCO DAYCOVAL S/A em face de ROBSON 

VIEIRA DE SANTANA, ambos qualificados nos autos. Entre um ato e outro, 

a parte autora requer a desistência da ação (fl. 32). Os autos vieram-me 

conclusos. É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO. Considerando a 

manifestação de vontade, somente resta a extinção anômala da contenda, 

razão por que HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, para fins do 

artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. Nos termos do art. 90 do 

CPC, CONDENO o autor ao pagamento das custas e da taxa judicial. Não 

há ordem judicial de restrição do veículo nos autos. Por isso, INDEFIRO o 

pedido correlato. P.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257046 Nr: 22323-55.2017.811.0055

 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: DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS 

PARA ESCRITORIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. Diesel Caminhões e Ônibus Ltda, BMB 

MODE CENTAR INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Duarte de 

Carvalho - OAB:107.848 OAB/RJ, João Paulo Moreschi - OAB:11686, 

MARIANA CRESTANI PALMA - OAB:23.195, Ricardo Turbino Neves - 

OAB:12.454

 Certifico e dou fé que as contestações de fls. 186/214 e 215/226 foram 

oferecidas tempestivamente. 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 impugná-las, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 158112 Nr: 6708-64.2013.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS 

BALBOENA LTDA - ME, JOSÉ BALBOENA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 manifestar, no prazo de quinze dias, acerca dos 

embargos monitórios de fls. 137/139.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 147403 Nr: 7194-83.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR DALLA ROZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSVELTINS TRANSPORTADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862, WESLEY ROBERT AMORIM - OAB:6610-MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da petição de fls. 

414, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim 

de intimar o advogado da parte requerida para, no prazo de quinze dias, 

informar o endereço atualizado da requerido, bem como o local onde se 

encontram os bens penhorados, nos termos do artigo 772, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 147403 Nr: 7194-83.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR DALLA ROZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSVELTINS TRANSPORTADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 
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OAB:9.183-MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862, WESLEY ROBERT AMORIM - OAB:6610-MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 

383/384-verso, 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, acerca das respostas de ofício de 

fls. 394, 395, 400/410 e 413, pugnando o que entender de direito.

2ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52291 Nr: 2043-49.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMH, GMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANEZIO VICENTE DA SILVA, Cpf: 

76181073191, Rg: 10365362, Filiação: Oscar Vicente da Silva e Olindina 

dos Santos Silva, data de nascimento: 06/07/1973, brasileiro(a), natural de 

Tangara da Serra-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do executado, acima qualificado, para no prazo de 3 

(três) dias, efetuar o pagamento dos alimentos em atraso, no valor de R$ 

703,49 (setecentos e três reais e quarenta e nove centavos), com 

acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, comprovar que já o 

fez ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528,§§ 1ºe 3º); BEM COMO para pagar o valor de R$ 

1.299,25 (mil, duzentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos), 

no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de multa de 10% (dez por cento), 

sobre o valor total do débito, acrescido de custas, e também de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento). (CPC, 523 e § 1º). Conta Bancária 

para depósito: Conta n.00036169-7, Agência 2086, Op. 013 da Caixa 

Econômica Federal em nome de Luciane Matheus Honorio, CPF 

n.023.626.651-94.

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que foram realizadas diligências 

de busca de endereço via BacenJud e SIEL, todavia, estas restaram 

infrutíferas, haja vista que os endereços encontram-se desatualizados, 

DEFIRO o pedido de citação via edital retro.Não havendo manifestação nos 

autos, no prazo legal, se faz necessária ainda à nomeação de curador 

especial.Assim, considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II, 

do Código de Processo Civil, nomeio-lhe curador especial, na pessoa do 

procurador da UNIJURIS.Intime-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Kamila Tayane Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 17 de abril de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 216804 Nr: 7330-41.2016.811.0055

 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: WP, MHMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20 (VINTE) DIAS

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS E INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:Márcia Adriana Padilha - Técnica Judiciário

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:(...) DISPOSITIVO Posto isso, considerando tudo que dos autos 

consta, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado pela parte autora, razão pela qual: I - DECRETO a 

interdição de Marcelo Henrique Marcos Pergo, qualificada nos autos, 

DECLARANDO-O relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do Código Civil, com a redação 

que lhe foi dada pela Lei nº 13.146/2015, nos limites abaixo estabelecidos; 

II – NOMEIO-LHE curador o Sr. Waldemar Pergo, qualificada nos autos, 

mediante compromisso legal, nos termos do artigo 755, inciso I, do CPC; III 

– Estabeleço que os limites da curatela ficam circunscritos às restrições, 

nos termos do art. 1772 do Código Civil Brasileiro, ficando o interditando 

Marcelo Henrique Marcos Pergo, portanto, privado de, sem o curador ora 

indicado, emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, alienar, hipotecar, 

demandar ou ser demandado, e/ou praticar os atos de mera 

administração. Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de 

Processo Civil. Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser 

esta beneficiária da justiça gratuita. Intime-se. Ciência ao Ministério Público. 

Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do 

Código Civil, registre a presente sentença no registro civil das pessoas 

naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de computadores, no 

sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela 

Curadora. Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais desta 

cidade comunicar ao registro das pessoas naturais do local de nascimento 

da interditanda, para fins de anotação da interdição em seu assento de 

nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do art. 107). 

Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Às providências. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 243198 Nr: 11295-90.2017.811.0055

 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: PB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):INTIMAÇÃO de TERCEIROS INTERESSADOS E 

PÚBLICO EM GERAL, dos termos da respeitável sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrita.

Nome e cargo do digitador:Valdeir Ferreira Lima

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:DISPOSITIVO. Posto isso, considerando tudo que dos autos 

consta, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado pela parte autora, razão pela qual: I – DECRETO a 

interdição da Sra. Ana Carolina Vertuoso da Silva qualificada nos autos, 

DECLARANDO-A relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do Código Civil, com a redação 

que lhe foi dada pela Lei nº 13.146/2015, nos limites abaixo estabelecidos; 

II – NOMEIO-LHE a curadora a Sra. Pedrina Benigno da Silva, qualificada 

nos autos, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 755, inciso I, 

do CPC; III – Estabeleço que os limites da curatela ficam circunscritos às 

restrições, nos termos do art. 1772 do Código Civil Brasileiro, ficando a 

Sra. Ana Carolina Vertuoso da Silva, portanto, privada de, sem a curadora 

ora indicada, emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, alienar, hipotecar, 

demandar ou ser demandado, e/ou praticar os atos de mera 

administração. Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de 

Processo Civil. Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser 

esta beneficiária da justiça gratuita. Sentença publicada em audiência. As 

partes desistem do prazo recursal. Em obediência ao disposto no art. 755, 
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§ 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do Código Civil, registre a presente sentença 

no registro civil das pessoas naturais desta cidade e publique-se na rede 

mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma 

de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 

(seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 

(três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias e lavre-se o termo da 

curatela, que deverá ser assinado pela Curadora. Caberá ao Oficial do 

Registro Civil das Pessoas Naturais desta cidade comunicar ao registro 

das pessoas naturais do local de nascimento da interditanda, para fins de 

anotação da interdição em seu assento de nascimento (Lei 6.015/73, art. 

106, parágrafo único e § 1º do art. 107). Expeça-se o termo de curatela 

definitivo. Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 253430 Nr: 19513-10.2017.811.0055

 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: JRDS, YDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):INTIMAÇÃO de TERCEIROS INTERESSADOS E 

PÚBLICO EM GERAL, dos termos da respeitável sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrita.

Nome e cargo do digitador:Valdeir Ferreira Lima

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:DISPOSITIVO

Posto isso, considerando tudo que dos autos consta, e em consonância 

com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

parte autora, razão pela qual:

I - DECRETO a interdição da SRA. YORIDA DA SILVA, qualificada nos 

autos, DECLARANDO-A relativamente incapaz de exercer pessoalmente 

os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do Código Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.146/2015, nos limites abaixo 

estabelecidos;

II – NOMEIO-LHE curador o Sr. José Reinaldo da Silva, qualificada nos 

autos, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 755, inciso I, do 

CPC;

III – Estabeleço que os limites da curatela ficam circunscritos às restrições, 

nos termos do art. 1772 do Código Civil Brasileiro, ficando o Sr. José 

Reinaldo da Silva, portanto, privada de, sem o curador ora indicado, 

emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou 

ser demandado, e/ou praticar os atos de mera administração.

Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, 

com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Sentença publicada em audiência. As partes desistem do prazo recursal.

Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do 

Código Civil, registre a presente sentença no registro civil das pessoas 

naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de computadores, no 

sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela 

Curadora.

Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais desta cidade 

comunicar ao registro das pessoas naturais do local de nascimento da 

interditanda, para fins de anotação da interdição em seu assento de 

nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do art. 107).

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 241051 Nr: 9167-97.2017.811.0055

 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: MPM, SRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVRADA APARECIDA GAETE - 

OAB:15117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):INTIMAÇÃO de TERCEIROS INTERESSADOS E 

PÚBLICO EM GERAL, dos termos da respeitável sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrita.

Nome e cargo do digitador:Valdeir Ferreira Lima

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Vistos.

Trata-se de Ação de Interdição c/c Pedido de Curatela e Concessão Tutela 

Provisória de Urgência ajuizada por Maurio Pinto Magalhães, requerendo a 

interdição de Silvana Ribeiro Lima, todos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe.

Alega em síntese que a interditanda ajuizou ação previdenciária para fins 

de concessão de benefício previdenciário em razão do acometimento da 

doença de transtorno depressivo crônico CID 10 (F 33.3) e CID (F 32.3).

Registra que a doença neuropsicológica tem afetado sobremaneira a vida 

da interditanda, em virtude de sofrer irritabilidade, ansiedade, apatia, 

sentimento de tristeza, frustração, dentre outros, motivos pelos quais vem 

causando prejuízos em sua atividade laborativa e social.

Aduz que a requerida apresenta quadro clínico crônico de depressão, de 

maneira que não apresentado melhoras sem o uso das medicações, e 

ainda, devido ao uso de substâncias psicoativas, a interditanda sofre 

efeitos colaterais, tais como sonolência, distúrbio do sistema nervoso, 

distúrbio oculares-visão turva e transtornos de memória, além dos 

distúrbios psicóticos.

Desse modo, requer a interdição de Silvana Ribeiro Lima, nomeando o 

requerente como curador definitivo desta.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 14/33.

A inicial foi recebida às fls. 35/38, sendo deferida a tutela de urgência 

pretendida na exordial.

Devidamente citada e intimada às fls. 41, a curatelanda compareceu à 

audiencia designada, momento na qual foi realizado sua entrevista. (fl. 

44/46 – mídia de fl. 47).

Constestação por negativa geral foi apresentada às fls. 50/51.

Relatório psicossocial acostado às fls. 54/56.

Parecer ministerial à fl. 58, manifestando favoravelmente a curatela 

específica para administração dos bens de Silvana Ribeiro Lima, 

nomeando o requerente como curador.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

Cuida-se de Ação de Interdição c/c Pedido de Curatela e Concessão 

Tutela Provisória de Urgência ajuizada por Maurio Pinto Magalhães, 

requerendo a interdição de Silvana Ribeiro Lima, a fim de decretar a 

interdição desta, nomeando o requerente como seu curador.

Inicialmente, sabe-se que a curatela tem por finalidade precípua preservar 

os interesses do curatelado/interditado, cuidando de tudo que diz respeito 

à sua pessoa e aos seus bens.

In casu, não restam dúvidas que a curatela deve ser deferida àquele que 

possui melhores condições de zelar pelos interesses do 

curatelado/interditado, a quem demonstre afeição ao incapaz.

Verifica-se, portanto, que a curatela constitui-se em instituto de interesse 

público, destinada, em sentido geral, a reger a pessoa ou administrar bens 

de incapazes que se encontram impossibilitados de regerem sua vida. 

Como o próprio nome diz, o instituto tem por finalidade preservar a defesa 

do curatelado/interditado, cuidando no que diz respeito a sua pessoa e ao 

seu patrimônio no limite da necessidade.

Na nomeação de curador o magistrado deve ter em vista a situação que 

melhor se amolda aos interesses do curatelado/interditado, não podendo 

permitir que questões econômicas e interesses particulares prevaleçam 

sobre seu bem-estar.

Nesse sentido é a jurisprudência:

 APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. DECRETAÇÃO DE 
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NOMEAÇÃO DE CURADOR PELO JUÍZO MONOCRÁTICO DE PESSOA QUE 

VISA ATENDER OS INTERESSES DO INTERDITO. PREVALÊNCIA DO 

BEM-ESTAR DO CURATELADO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU 

CONFIRMADA. MANUTENÇÃO DO CURADOR NOMEADO. RECURSO 

IMPROVIDO. A curatela tem por finalidade precípua preservar os 

interesses do interditado, cuidando de tudo que diz respeito A sua pessoa 

e aos seus bens. Não resta dúvida de que a curatela deve ser deferida 

àquele que tem melhores condições de zelar pelos interesses do 

curatelado, a quem demonstre afeição ao incapaz. No caso dos autos, o 

magistrado "a quo", com base no acervo probatório e visando o bem estar 

do interdito, nomeou curador quem demonstrou ser mais apto para o 

exercício do munus. Sentença de primeiro grau confirmada. Recurso 

conhecido e improvido. Ã? unanimidade. (TJ/SE – Apelação Cível 

2009205539, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Suzana Maia Carvalho Oliveira, 

julgado em 30.06.2009)

 No caso em tela, verifica-se que o interditando não apresenta condições 

de reger por si só sua vida civil, uma vez que este possui Transtorno 

Depressivo Crônico (CID 10 F 33.3 e CID F 32.3) conforme laudo médico 

pericial de fl. 15/19.

Ademais, corroborando as alegações acima mencionadas, o estudo 

psicossocial aportado às fls. 54/56, também confirma que a interditanda 

não possui condições de ser integrada à vida comunitária e ao mercado 

de trabalho com a implementação e desempenho de atividades diárias.

Assim, vejo que o conjunto probatório aportado aos autos demonstram 

que a interditanda não possui condições de gerir os seus interesses da 

vida civil, demonstrando ainda que o requerente apresenta condições 

favoráveis para assumir o cargo de curador em prol da interditanda.

 Nesse sentido é a jurisprudência:

PLAUSÍVEL A TESE DEFENDIDA NO RECURSO DE QUE SE MOSTRA 

NECESSÁRIA A INTERDIÇÃO DO DEMANDADO, POSTO QUE A DOENÇA 

DE ALZHEIMER, DE QUE ESTÁ ACOMETIDO, O INABILITA PARA O 

EXERCÍCIO DOS ATOS DA VIDA CIVIL E PARA ADMINISTRAR E GERIR OS 

SEUS BENS. 2. OS LAUDOS MÉDICOS QUE INSTRUEM OS AUTOS DEIXAM 

PATENTE QUE O INTERDITANDO EXPERIMENTA QUADRO DE 

TRANSTORNO COGNITIVO PROGRESSIVO E DE DÉFICIT COGNITIVO DE 

MODERADO A SEVERO, COM DIMINUIÇÃO DA ORIENTAÇÃO GLOBAL, DA 

CONCENTRAÇÃO E DA ATENÇÃO, QUE O INABILITA PARA A PRÁTICA DE 

ATOS DA VIDA CIVIL, BEM COMO PARA GERIR SUAS FINANÇAS E 

NEGÓCIOS. 3. A NOMEAÇÃO DE UM DOS FILHOS DO INTERDITANDO 

PARA EXERCER O MÚNUS DE CURADOR PROVISÓRIO, EXIMINDO-O DE 

PRESTAR A GARANTIA LEGAL, ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O 

DISPOSTO NO ARTIGO 1.190 DO CPC. 4. RECURSO CONHECIDO E 

P R O V I D O .  ( T J - D F  -  A I :  1 9 3 7 4 5 5 2 0 0 8 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0019374-55.2008.807.0000, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Data de 

Julgamento: 19/03/2009, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/03/2009, 

DJ-e Pág. 53) (destaques nossos)

Com efeito, diante da comprovação das necessidades especiais do 

interditando nos autos, constato que esta não apresenta condições de por 

si só praticar os autos da vida civil ou mesmo gerir suas finanças e 

negócios.

Por conseguinte, conquanto o novo Estatuto, que alterou a redação do 

artigo 1.727 do Código Civil, no sentido de que sejam fixados limites ao 

exercício da curatela, abrangendo, a priori, os atos previstos no artigo 

1.728 do Código Civil, o qual diz respeito essencialmente à alienação e 

aquisição de bens, no caso sub judice também devem abranger os atos 

patrimoniais que possam ser entendidos como “de mera administração”.

Desse modo, verifico que a pretensão contida na exordial merece 

acolhimento, uma vez que ficou demonstrado por meio do laudo médico (fl. 

15/19) e estudo psicossocial (fls. 54/56) que a interditanda apresenta 

quadro de saúde que limita o seu discernimento e a impede de gerenciar 

seus interesses da vida civil, motivo pelo qual a nomeação do requerente 

como curador de Silvana Ribeiro Lima, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, considerando tudo que dos autos consta, e em consonância 

com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

parte autora, razão pela qual:

I - DECRETO a interdição de Silvana Ribeiro Lima, qualificada nos autos, 

DECLARANDO-A relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do Código Civil, com a redação 

que lhe foi dada pela Lei nº 13.146/2015, nos limites abaixo estabelecidos;

II – NOMEIO-LHE curador o Sr. Maurio Pinto Magalhães, qualificado nos 

autos, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 755, inciso I, do 

CPC;

III – Estabeleço que os limites da curatela ficam circunscritos às restrições, 

nos termos do art. 1772 do Código Civil Brasileiro, ficando a interditando 

Silvana Ribeiro Lima, portanto, privada de, sem o curador ora indicado, 

emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou 

ser demandado, e/ou praticar os atos de mera administração.

Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, 

com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Intime-se. Ciência ao Ministério Público.

 Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do 

Código Civil, registre a presente sentença no registro civil das pessoas 

naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de computadores, no 

sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pelo 

Curador.

Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais desta cidade 

comunicar ao registro das pessoas naturais do local de nascimento da 

interditanda, para fins de anotação da interdição em seu assento de 

nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do art. 107).

Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 196726 Nr: 12217-05.2015.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LVAB, SAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fl. 68v, que nos 

termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGCJ, impulsiono estes 

autos, a fim de intimar a parte autora a manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 193222 Nr: 9505-42.2015.811.0055

 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: SADSM, RRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG-SDEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, levando em consideração os dispositivos acima 

mencionados e ante o exaurimento da pretensão envolvendo direitos de 

menores, denota-se que o Juízo da Infância e Juventude é absolutamente 

incompetente para o processamento e julgamento de ação que busca a 

indenização relacionada a danos morais em apreço.Assim, tendo em vista 

que o presente feito trata de matéria que tem competência material distinta 

desta vara, DECLINO a competência jurisdicional para conhecer, 

processar e julgar a presente ação, em favor do juízo da 4ª Vara Cível 

desta Comarca, competente em ações que envolvam interesses da 

Fazenda Pública. Intimem-se.Cumpra-se, com anotações e baixas 

necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 160062 Nr: 9572-75.2013.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFM, VFM, LADF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT, MAIARA SANCHES MACHADO ROCHA - 
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OAB:312869/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA PATRICIA PASQUALLI 

- OAB:10.633 OAB/MT

 Deste modo, a exequente requer seja realizada penhora em dinheiro, 

cheque ou qualquer outra forma de crédito, a ser realizada na “boca do 

caixa” do comércio do executado (fls. 67).O Ministério Público manifesta 

ausência de interesse processual, considerando que o exequente atingiu 

a maioridade civil. (fl. 68).É o necessário.DECIDO.Em análise detida dos 

autos, verifico que o executado restou citado da execução de alimentos, 

pelo rito procedimental da prisão civil.Logo, entendo que o feito deve ser 

chamado a ordem, posto que havendo requerimento para conversão do 

rito procedimental da execução, imprescindível nova intimação do 

executado, nos termos da conversão, sob pena de nulidade. Posto isso, 

chamo o feito a ordem e para tanto, DETERMINO:01. Intime-se o exequente 

para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a representação 

processual bem como manifestar acerca da manutenção do rito da prisão 

civil (CPC, art. 528) ou querendo, pugnar pela conversão do feito para o 

rito da expropriação (CPC, art. 523).02. O exequente deverá juntar com os 

requerimentos pertinentes, a memória de cálculo do débito devidamente 

atualizada.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 117570 Nr: 7573-29.2009.811.0055

 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: DCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FIRMINO GOMES BARCELOS - 

OAB:4470-B, LIDIANE GALHARDO FERREIRA ABURAD - OAB:OAB-MT 

21581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

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

autora para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível 

a fim de retirar e instruir o formal de partilha que se encontra devidamente 

confeccionado na contracapa dos autos, para as providências cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 158750 Nr: 7347-82.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAV, EAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA 

- OAB:13286-A

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos à fl. 116, a nobre Defensoria Pública 

informou que o executado quitou o débito alimentar, e, por consequência, 

requer a extinção da presente execução.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opina pela extinção do feito, 

ante o adimplemento do débito alimentar (fl. 117).

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 

924, inciso II c/c 925 ambos do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada, anotando-se ser esta beneficiária da Justiça 

Gratuita.

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

Por fim, PROCEDA ainda a Sra. Gestora Judiciária com o recolhimento de 

eventual mandado de prisão expedido nos autos, bem como levantamento 

de qualquer restrição realizada em desfavor do executado.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 116862 Nr: 6911-65.2009.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLADS, IBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARTINS JUNQUEIRA - 

OAB:9.654 OAB/MT

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos à fl. 163, a representante da parte 

exequente informa que o executado quitou o débito alimentar, e, por 

consequência, requer a extinção da presente execução.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opina pela extinção do feito, 

ante o adimplemento do débito alimentar (fl. 165).

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 

924, inciso II c/c 925 ambos do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada, anotando-se ser esta beneficiária da Justiça 

Gratuita.

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

Por fim, PROCEDA ainda a Sra. Gestora Judiciária com o recolhimento de 

eventual mandado de prisão expedido nos autos, bem como levantamento 

de qualquer restrição realizada em desfavor do executado.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 267006 Nr: 29898-17.2017.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TP, ESP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, como a criança reside na Comarca de Juína/MT, e em 

consonância com o parecer do Ministério Público de fl. 41, devem estes os 

autos ser remetidos ao Juízo de Juína/MT.Posto isso, declaro a 

incompetência absoluta deste juízo e DECLINO de minha competência 

jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente ação, em favor 

do douto Juízo da Comarca de Juína/MT, para onde determino a remessa 

deste feito.Intime-se.Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os 

autos àquela Comarca, com as baixas e anotações necessárias.Às 

providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 171246 Nr: 12690-25.2014.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRM, CRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA COSTA LEITE - 

OAB:MT 9066, DANIELA FRANÇA RAMOS - OAB:7821/MT, EULIENE 

ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 Vistos.

Analisando o presente feito, verifico que as partes entabularam acordo às 

fls. 92/93, pugnando pela homologação do mesmo.

Posto isso, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

a transação de fls. 92/93, celebrada nestes autos.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 
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inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

PROCEDA a Sra. Gestora Judiciária com o recolhimento do mandado de 

prisão nº 75/2017, expedido à fl. 61.

OFICIE-SE a fonte empregadora do requerido, para que proceda com o 

desconto em folha de pagamento, conforme pleiteado à fl. 93.

CONDENO a parte executada ao pagamento das custas e dos honorários, 

que ora FIXO em 20% do valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do 

CPC.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Publique-se. Intime-se.

Após, procedidas às anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 267131 Nr: 29994-32.2017.811.0055

 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: RONALDO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA DANTAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DE OLIVEIRA - 

OAB:17346/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fls.25 a seguir 

transcrita:"CERTIFICO, que no cumprimento do Mandado de Citação e 

Intimação, expedido pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível, no endereço 

determinado, após as formalidades legais e de estilo NÃO FOI POSSÍVEL 

PROCEDER A CITAÇÃO seguida da INTIMAÇÃO da Srª. Marcia Dantas 

Ferreira em virtude de não encontrá-la. Com a proprietária e vizinha ao 

lado, Lote 03 informação foi a de que a Sr.ª Marcia Dantas dali mudou e 

desconhece o seu paradeiro.Nestes termos, efetuo a devolução do 

mandado na Central, aguardando novas determinações, que nos termos 

da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de intimar a parte autora a se manifestar, requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Vani Helena Alves

 Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 250641 Nr: 17300-31.2017.811.0055

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para comparecerem pessoalmente a Oficina de Pais 

e Filhos, bem como para que tragam seus filhos a partir de 06 (seis) anos 

de idade, inclusive os adolescentes de até 18 (dezoito) anos, para 

participarem conjuntamente desta solenidade que se realizará no dia 11 de 

maio de 2018, ás 13h00min, no Bloco Central da UNIC, nesta Comarca.

Com relação ao trabalho neste dia será expedida declaração de dispensa 

por este Juízo, se necessário.

As partes deverão comprovar nos autos a participação na oficina com a 

juntada do certificado.

A parte que reside em outra cidade e que não puder comparecer ao ato 

deverá fazer a Oficina de Pais e Mães online, através do sítio 

www.tjmt.jus.br, devendo providenciar a juntada do certificado nos 

presentes autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após a juntada do certificado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Às providências necessárias.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 219116 Nr: 9210-68.2016.811.0055

 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: ROBERTO APARECIDO FERNANDES MARTIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - 

FTC, INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA, 

LADEIA TRETTEL E DRUMOND LTDA, UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO 

UNISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vivian Carla Dos Santos 

Zuchetto - OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, CLAUDIO ANDRÉ MARINHO GRAMARIN - 

OAB:14551-B, LEÔNIDAS CARGNIN QUATRIN - OAB:22284/O, LUIZ 

QUATRIN - OAB:10537/MT, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - 

OAB:OAB/MT 16.155, NATALIA CARGNIN QUATRIN - OAB:OAB/MT 

17737, WILLIAM ADIB DIB JUNIOR - OAB:124640/SP

 Certifico que, os recursos de apelação de fls. 193/217 e 218/224, foram 

apresentados pelas requeridas Ladeia Trettel e Drumond Ltda e 

Universidade de Santo Amaro Unisa, tempestivamente. Sendo assim, nos 

termos do artigo 1010, § 1.º, do CPC, intimo a parte autora para 

contrarrazoar referidos recursos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 269940 Nr: 999-72.2018.811.0055

 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: LUCILENE CAMPOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANGARA SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB:OAB/MT 20.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT:16910

 Certifico e dou fé que, a contestação de fls. 261/276 é tempestiva. Dessa 

forma, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, 

item 8.1.1, intimo a parte autora para, querendo, impugnar referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 219282 Nr: 9363-04.2016.811.0055

 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: PETGATO PET SHOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIKELLE GOMES MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT

 Certifico que, intimo a requerida de que a audiência de instrução foi 

redesignada para a data de 19/6/18, às 16h, conforme o despacho a 

seguir: "Vistos. Defiro o pedido retro formulado. Por conseguinte, 

redesigno esta audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de junho 

de 2018, as 16:00 horas. O douto advogado presente sai intimado, ficando 

mantida a obrigação de comparecimento espontâneo das testemunhas. 

Intime-se o patrono da parte ré. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 151617 Nr: 202-72.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDO CRESTANI, AGROPECUARIA GERMINARE 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LEITE DOS SANTOS 

- OAB:14037-E OAB MT, FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA 

MOTA - OAB:OAB/BA 19.615, JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - 

OAB:9.847-MT, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11887-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT

 Certifico que, haja vista o Termo de Penhora e Depósito lavrado em fl. 215 

dos autos, em cumprimento à decisão de fl. 212, intimo os executados, na 

pessoa de seu advogado para, querendo, manifestar-se nos autos, no 

prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 151611 Nr: 194-95.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDO CRESTANI, AGROPECUARIA GERMINARE 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS NASCIMENTO DOS 

SANTOS DA MOTA - OAB:OAB/BA 19.615, JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11887-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT

 Certifico que, haja vista o Termo de Penhora e Depósito lavrado em fl. 210 

dos autos, em cumprimento à decisão de fl. 207, intimo os executados, na 

pessoa de seu advogado para, querendo, manifestar-se nos autos, no 

prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 271571 Nr: 2401-91.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.BRASNORTE-MT - VARA ÚNICA, GONÇALO 

VICENTE RAYA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E 

AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARCILIO DONEGA - 

OAB:71241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - 

OAB:18293

 Vistos. Cumprido o ato deprecado, devolva-se com nossas homenagens. 

Os presentes saem intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 230554 Nr: 18963-49.2016.811.0055

 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: CEONI FATIMA DE SOUZA, SELVINO MACHADO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYSON DIETS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos, Reputo encerrada a instrução. Cobre-se a devolução da 

precatória de fls. 169 independentemente de cumprimento. Sem prejuízo, 

vistas às partes e conclusos para sentença. Registro que deverá 

prosseguir na defesa do réu a Defensoria Pública deste Estado. Os 

presentes saem intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 176910 Nr: 18977-04.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de intimação de 

penhora, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento de uma diligência ao oficial de justiça, no 

bairro: Parque das Mansões, a ser depositada em guia própria a ser 

expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272552 Nr: 3088-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLA APOLINARIA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451

 Certifico e dou fé que, a contestação de fls. 47/89 é tempestiva. Dessa 

forma, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, 

item 8.1.1, intimo a parte autora para, querendo, impugnar referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 16454 Nr: 2740-46.2001.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI, ATIVOS S/A SECURITIZADORA 

DE CREDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS CIARINI, LUIZA RIBEIRO DOS 

SANTOS CIARINI, ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, WALLACE ELLER MIRANDA - OAB:22.524MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Autos nº: 16454.

 Vistos,

Compulsando os autos, verifico que a exequente Ativos S.A. 

Securitizadora de Créditos Financeiros não foi intimada para se manifestar 

acerca dos embargos de declaração de fls. 2232/2237.

Assim, considerando que referidos embargos de declaração visam efeitos 

infringentes, determino a intimação da exequente Ativos S.A. 

Securitizadora de Créditos Financeiros para manifestar-se, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 23 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 264787 Nr: 28275-15.2017.811.0055

 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: MPP, FCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - OAB:6.240, 

Julierme Romero - OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 Autos nº: 264787.

 Vistos,

 A parte autora às fls. 75/84, fls. 86/88, fls. 91/99 informou que a parte 

requerida vem descumprindo reiteradamente a liminar concedida, 

requerendo, assim, a majoração da multa.

 Intimada a se manifestar, a parte requerida às fls. 102/103 não negou que 
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mandou mensagens a familiares da parte autora, apenas alegou que 

utilizou primeiro a frase escolhida para o túmulo do de cujus.

 Pois bem.

 Embora o processo se encontre suspenso aguardando a habilitação do 

espólio ou sucessores do de cujus Marcelo Pagliarini Palma, o art. 314 do 

Código de Processo Civil permite a realização de atos urgentes a fim de 

evitar dano irreparável, de modo que não vejo óbice em analisar os 

pedidos de fls. 75/84, fls. 86/88, fls. 91/99, já que dizem respeito ao 

descumprimento da tutela de urgência concedida.

 O pedido de majoração da multa diária merece ser acolhido, pois a parte 

autora comprovou por meios das petições e documentos de fls. 75/84, fls. 

86/88, fls. 91/99 que a parte requerida continuou encaminhando 

mensagens a familiares da parte autora e realizando publicação em redes 

sociais de conteúdo também relacionado a parte autora, mesmo após ter 

sido intimada da concessão da medida liminar.

 Diante do exposto, acolho os pedidos de fls. fls. 75/84, fls. 86/88, fls. 

91/99, para majorar a multa fixada no item 1 da decisão de fls. 46/49 para 

R$ 1.000,00, limitada ao valor da causa.

 Outrossim, verifico que, embora na decisão de fls. 72 tenha determinado 

a suspensão do processo para a habilitação do espólio ou dos 

sucessores do autor Marcelo Pagliarini Palma, não foi fixado prazo para 

tanto.

 Assim, em complemento a decisão de fls. 72, fixo o prazo de 6 meses 

para a habilitação do espólio ou dos sucessores do autor Marcelo 

Pagliarini Palma, a contar da data do óbito.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 12 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 27188 Nr: 350-64.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACLEIBERT LUIZ FORMIGONI, WELLINGTON VLADIMIR 

FORMIGONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY WALMOR SCHRODER, JANY 

TERESINHA LONDERO SCHRODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - OAB:5238, 

FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9.183-MT, LUCAS VIEIRA ALVES - 

OAB:20716-O, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B, Ricardo Benedito 

Duniz Carvalho - OAB:10.099, TAIRO DOMINGOS DARTORA - 

OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 Autos nº: 27188.

 Vistos,

 A parte exequente, às fls. 339 requer a suspensão do processo pelo 

prazo de 60 dias, bem como às fls. 344 pugna pela expedição de ofício ao 

Cartório de Registro de Imóveis autorizando a baixa dos registros de 

penhoras (R-3, R-4 e Av. 5) do imóvel arrematado (mat. nº 20.871).

 Considerando que a arrematação é forma originária de aquisição de 

propriedade, o imóvel deve ser transferido ao arrematante livre de 

quaisquer ônus, razão pela qual, o pedido de fls. 344 merece ser acolhido.

 Desse modo, defiro o pedido de fls. 344 e determino a expedição de ofício 

ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca para proceder o 

cancelamento do R-3, R-4 e Av. 5 da matrícula nº 20.871.

 Outrossim, defiro a suspensão do processo, pelo prazo de 60 dias, 

conforme requerido às fls. 339.

 Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, requerer o que de direito.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 19 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 215167 Nr: 6152-57.2016.811.0055

 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: CLAUDEMIR DEZINHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. P. S. LOGISTICA E GERENCIAMENTO DE 

RISCOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAS NALINI DA SILVA - 

OAB:18489/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIGIA TATIANA ROMÃO DE 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 20860A

 Autos nº: 215167.

 Vistos,

 Não existem preliminares, nem questões processuais pendentes, sendo 

as partes capazes e legítimas, razão pela qual declaro o processo 

saneado.

 Como a questão de mérito não é unicamente de direito, entendo que a 

fase probatória é imprescindível para o deslinde do feito, sendo que por 

agora defiro a produção documental, nos limites do art. 435 do Código de 

Processo Civil e a produção de prova oral, consistente na oitiva de 

testemunhas, que deverão ser arroladas tempestivamente (15 dias 

contados da intimação desta decisão), devendo ser observado que a 

parte requerida já apresentou o rol às fls. 89v.

 Fixo como pontos controvertidos as seguintes questões: a) 

descumprimento de obrigação pelo requerido; b) ação ou omissão do 

requerido; c) existência de dano; d) extensão do dano; e) nexo de 

causalidade; e f) existência de culpa

 Para produção da prova oral designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 21 de junho de 2018, às 16 horas.

 Expeça-se o necessário, atentando-se a Sra. Gestora para as 

disposições do novo CPC.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 23 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 247461 Nr: 14722-95.2017.811.0055

 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: ANDERSON ALVES DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Rute Rieth - 

OAB:10301/MT, PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOAO SOITO - 

OAB:114089, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5736/MT, 

HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - OAB:113815, MARCIO HENRIQUE 

PEREIRA CARDOSO - OAB:7.659/MT, PEDRO HENRIQUE BANDEIRA 

SOUSA - OAB:155.834/RJ, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 Autos nº. 247461.

Vistos,

Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir no prazo 15 (quinze) dias, justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 18 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 247083 Nr: 14460-48.2017.811.0055

 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: ELIZETE OENNING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 Autos nº: 247083.

 Vistos,

 A parte requerida alegou em sua contestação, preliminarmente, a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024526/4/2018 Página 199 de 598



carência da ação em razão da inexistência da constituição em mora, bem 

como alegou sua ilegitimidade passiva.

 No que tange a preliminar de carência de ação em razão da inexistência 

da constituição em mora, embora seja necessária a prévia notificação da 

parte contrária acerca da intenção em rescindir o contrato, entendo que 

no caso em apreço, a citação pessoal da parte requerida supriu essa 

omissão.

 Nesse sentido o TJMG já decidiu:

“APELAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE 

AÇÃO POR AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA - REJEITAR - 

COMPRA E VENDA DE BEM SEM ANUÊNCIA DO BANCO CREDOR - 

NULIDADE.

 - No caso dos autos, a notificação prévia tornou-se dispensável, já que a 

citação válida supriu sua ausência, motivo pelo qual não há que se falar 

em carência de ação.

 - O autor, não poderia ter vendido o bem objeto de alienação fiduciária, 

simplesmente porque não era seu proprietário. A partir do momento que o 

réu aceita a transação, ciente da existência de impedimento no veículo, 

este assumiu o risco de anulação do negócio jurídico”. (TJMG - Apelação 

Cível 1.0103.10.002422-5/005, Relator(a): Des.(a) Batista de Abreu , 16ª 

Câmara Cível, julgamento em 24/04/2014, publicação da súmula em 

09/05/2014).

 Por essa razão, rejeito a preliminar de carência de ação por ausência de 

constituição em mora.

 A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com mérito, assim, será 

analisada em sentença.

 Não existem preliminares a ser analisadas, nem questões processuais 

pendentes, sendo as partes capazes e legítimas, razão pela qual declaro 

o processo saneado.

 Como a questão de mérito não é unicamente de direito, entendo que a 

fase probatória é imprescindível para o deslinde do feito, sendo que por 

agora defiro a produção documental, desde que se trate de documentos 

novos e prova oral, consistente no depoimento pessoal da parte requerida 

e na oitiva de testemunhas, que deverão ser arroladas tempestivamente 

(15 dias contados da intimação desta decisão).

 Indefiro o pedido de perícia no estabelecimento da requerida, pois não há 

controvérsia quanto ao fato de que as fotografias foram tiradas naquele 

local.

 Fixo como pontos controvertidos da ação principal as seguintes 

questões: a) se houve descumprimento contratual pela parte requerida; b) 

existência de dano em decorrência do descumprimento contratual; c) 

extensão do dano; d) nexo de causalidade; e) existência de culpa.

 Para produção da prova oral designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 12 de junho de 2018, às 16:30 horas.

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca 

da petição e documentos juntados pela parte requerida às fls. 80/89.

 Expeça-se o necessário, atentando-se a Sra. Gestora para as 

disposições do novo CPC.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 18 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 254226 Nr: 20031-97.2017.811.0055

 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 BRADESCO FINANCIAMENTOS 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

 Autos nº. 254226.

Vistos,

Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir no prazo 15 (quinze) dias, justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 19 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 252522 Nr: 18886-06.2017.811.0055

 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: HELENY BARROS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LORENZETTI - LTDA, CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA PATRICIA PASQUALLI - 

OAB:10.633 OAB/MT, VANUSA SANTANA - OAB:23334/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5MT 5.730-B, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 

15.322, LETICIA BORGES POSSAMAI - OAB:22.646/O-MT, Paulo 

Roberto Demarchi - OAB:184.458-SP

 Autos nº. 252522.

Vistos,

Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir no prazo 15 (quinze) dias, justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 19 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 140581 Nr: 11155-66.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON PASQUALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB: MT 9189, PAULA PATRICIA PASQUALLI - 

OAB:10.633 OAB/MT

 Autos nº: 140581.

 Vistos,

Considerando que a presente ação versa sobre direitos disponíveis e 

tendo em vista que a parte executada chegou a noticiar um possível 

acordo firmado com a parte exequente, com fundamento no art. 139, 

inciso V, do Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação 

para o dia 17 de maio de 2018, às 15:30 horas, devendo as partes ser 

intimadas a comparecerem devidamente acompanhadas de seus 

advogados.

A parte exequente deverá estar representada por pessoa com efetivos 

poderes para transigir.

 Caso não haja composição, analisarei os pedidos de fls. 399/401, fls. 

431/432, fls. 436/439 e fls. 440.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 18 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 249593 Nr: 16329-46.2017.811.0055

 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): GUSTAVO RAVAGNANI NAVARRO DE 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT
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 Autos nº. 249593.

Vistos,

Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir no prazo 15 (quinze) dias, justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 20 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 207333 Nr: 20868-26.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR MENDES PEREIRA, GILMAR MENDES 

PEREIRA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Autos nº: 207333.

 Natureza: Ação de indenização.

 Requerentes: Gilmar Mendes Pereira e outro.

 Requerido: Energisa Mato Grosso.

 Vistos,

 Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta 

em 17 de dezembro de 2015 por Gilmar Mendes Pereira e Gilmar Mendes 

Pereira - ME em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S.A., ambos já qualificados.

 Em apertada síntese, sustentou a parte autora que no dia 30/10/2015, em 

razão de uma descarga elétrica de alta intensidade teve vários aparelhos 

eletrônicos danificados, tendo experimentado dano material no valor de R$ 

4.960,40, além de danos morais.

 Relatou que informou a parte requerida acerca do ocorrido e solicitou o 

ressarcimento pelos prejuízos experimentados, porém, o pedido foi 

indeferido, sob o argumento de que não havia registro de perturbação no 

sistema elétrico.

 Aduziu que na data do fato, existiram inúmeras reclamações em face da 

requerida, sendo que a vizinhança também teve inúmeros eletrônicos 

danificados, inclusive postes de iluminação daquela região foram 

afetados.

 Assim, requereu a condenação da parte requerida ao pagamento de 

indenização por danos materiais no valor de R$ 4.960,40, bem como em 

indenização por danos morais no importe de R$ 50.000,00.

 Requereu a inversão do ônus da prova e a gratuidade da justiça.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 19/62.

 A inicial foi recebida às fls. 63 com deferimento da gratuidade da justiça.

 A parte requerida, pessoalmente citada (fls. 88v), apresentou 

contestação às fls. 89/92 alegando que na data informada, não teve 

nenhum registro de perturbação no sistema elétrico que pudesse ter 

afetada a unidade consumidora da parte autora.

 Sustentou que os documentos apresentados pela parte requerida não 

demonstram a causa da queima dos eletrônicos.

 Assim, afirmou inexistir dever de indenizar, requerendo a improcedência.

 Instruiu a contestação com os documentos de fls. 93/120.

 Impugnação à contestação às fls. 122/128.

 Às fls. 129 foi determinada a intimação das partes para especificarem as 

provas, tendo a parte autora, às fls. 131, pugnado pela produção de prova 

oral e pericial. A parte requerida informou não possuir outras provas a 

produzir e requereu o julgamento antecipado da lide.

 Às fls. 136 foi deferida a inversão do ônus da prova e determinado 

novamente a intimação das partes para especificarem as provas. A parte 

autora, às fls. 138, reiterou as produção das provas anteriormente 

informadas e a parte requerida, às fls. 139, pugnou novamente pelo 

julgamento antecipado da lide.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que os elementos necessários à formação de minha 

convicção já se encontram coligidos aos autos, entendo desnecessária a 

produção de prova oral postulada pela parte autora, de modo que a 

indefiro.

 Assim, estando a causa madura e apta para ser julgada, com fulcro no 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença.

 A parte autora pretende a condenação da parte requerida pelos danos 

materiais e morais experimentados em razão da descarga de energia de 

alta intensidade ocorrida no dia 30/10/2015 que acarretou em danos a 

vários aparelhos eletrônicos.

 Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade da parte 

requerida pelos alegados danos experimentados pela parte autora deve 

ser analisada sob o prima da teoria objetiva, já que o Código de Defesa do 

Consumidor estabeleceu a responsabilidade objetiva dos fornecedores 

pelos danos advindos dos defeitos de seus produtos e serviços.

Assim, o dever de indenizar nasce do nexo de causalidade existente entre 

o consumidor, o produto e/ou serviço e o dano efetivamente ocorrido, 

sendo desnecessária a aferição de culpa ou dolo do fornecedor.

Portanto, cumpre-me analisar a existência de nexo de causalidade entre a 

conduta atribuída à parte requerida e os danos alegados pela parte autora, 

devendo ser ressaltado que o ônus da prova foi invertido.

 Analisando os documentos que instruem a ação, verifico que a parte 

autora procurou a parte requerida alegando que no dia 30/10/2015 a 

unidade consumidora vizinha (UC 374695) teve problema e falta de 

energia, sendo que quando retornou a sua residência, constatou que 

alguns equipamentos estavam queimados, sendo eles: 01 TV Led HD 32” 

FH 420s; 01 impressora HP 1018 Jetmaster laser; 01 porteiro eletrônico 

HDL câmera; 01 modem Techmicolor TDS 130 V2; e 01 TV Sansung 32” 

Led .

 Conforme documento de fls. 103 consta reclamação da UC 374695, 

vizinha da UC da parte autora, de falta de energia, devido a “falha na 

conexão de ramal com bt fase a foi substituído a conexão”, o que 

corrobora com a alegação da parte autora que existiu a interrupção de 

energia.

 A parte requerida chegou a determinar a realização de vistoria para 

verificar se o circuito da UC 374695 afetava a UC da parte autora, 

conforme se extrai do documento de fls. 107, contudo, a conclusão da 

vistoria não foi esclarecedora, constando apenas a seguinte observação: 

“percorrido o circuito não consta nada. Ligação do xxx (ilegível) no 

conector ampact”.

Assim, embora a parte requerida tenha apresentado documentos que 

demonstram que no dia 30/10/2015 não consta histórico de desligamento 

de energia elétrica, existe a reclamação de fls. 103, documento este 

apresentado pela própria requerida, que demonstra que houve sim falta de 

energia na UC vizinha da parte autora, tendo, inclusive, sido realizada a 

substituição de conexão.

 Ademais, a parte autora apresentou as fotografias de fls. 38/39 que 

demonstram que foram realizados também reparos em postes de 

iluminação, fatos e documentos que não foram impugnados pela parte 

requerida.

 Portanto, diante da inversão do ônus da prova, competia a parte requerida 

comprovar que os danos não foram decorrentes de sua conduta, o que 

não ficou demonstrado.

 Logo, restou comprovada a existência de nexo de causalidade entre a 

conduta atribuída à parte requerida e os danos alegados pela parte autora, 

os quais passo a analisar individualmente.

 A parte autora alegou que em decorrência do defeito na prestação de 

serviço pela parte requerida, experimentou danos materiais no valor de R$ 

4.960,40, em razão dos danos causados nos seguintes eletrônicos: 01 TV 

Led HD 32” FH 420s; 01 impressora HP 1018 Jetmaster laser; 01 porteiro 

eletrônico HDL câmera; 01 modem Techmicolor TDS 130 V2; e 01 TV 

Sansung 32” Led.

A parte requerida alegou que a parte autora não demonstrou a real causa 

da queima desses equipamentos, porém, em razão da inversão do ônus 

da prova, constituía seu ônus comprovar que os danos não foram 

decorrentes de culpa sua, o que poderia ter sido feito por meio de perícia 

nos eletrônicos, porém, sequer foi pugnada a produção dessa prova.

 Desse modo, é do meu convencimento que o pedido de indenização por 

danos materiais merece integral acolhimento, devendo ser destacado 

ainda que o valor requerido na inicial também não foi impugnado de forma 

específica pela parte requerida.

 Quanto ao dano moral, considero relevante saber se a autora foi 
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submetida a algum tipo de maior constrangimento indenizável ou não, 

sendo do meu convencimento que nada de maior relevância ocorreu, já 

estando o dano experimentado reparado com os danos materiais fixados.

In casu, é de se convir que o que ocorreu não foi um incômodo capaz de 

atingir a dignidade da pessoa, muito menos à imagem da empresa a ponto 

de lhe gerar abalo moral.

Ademais, é cediço que o ser humano está sujeito a situações adversas, 

sendo que dia-a-dia depara-se com problemas e dificuldades que, até 

serem resolvidos, podem gerar desconforto, tensão ou decepção. 

Todavia, isso não caracteriza um dano à moral, que pressupõe, de fato, 

um efetivo prejuízo causado à honra ou à imagem da pessoa.

Sobre a caracterização do dano indenizável, oportuno são os 

ensinamentos do doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento e 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando 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. 

Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, 

ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais 

aborrecimentos.” (Programa de Responsabilidade Civil. 8. ed. rev. e atual.– 

São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 83-84).

Portanto, o dano moral se configura pelo mal causado à honra e a 

dignidade da pessoa, consistente em profundas aflições, desgostos e 

transtornos, enfim, estados de espírito que influenciam diretamente no 

equilíbrio psicológico do ser humano, o que não restou configurado no 

caso dos autos.

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na 

inicial, condenando a parte requerida a pagar danos materiais à autora no 

valor de R$ 4.960,40, ficando indeferido o pedido de dano moral. Registro 

que os danos materiais deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir da data do evento danoso, com incidência de juros de mora segundo 

o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil, a partir da citação da 

parte requerida.

 Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao 

pagamento das custas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do 

CPC, fixo em 15% do valor da condenação, devendo cada parte arcar com 

50% das verbas mencionadas, ficando a condenação com a exigibilidade 

suspensa em relação à parte autora, em razão da concessão da 

gratuidade da 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-MT, 20 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 250889 Nr: 17469-18.2017.811.0055

 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: ISLENE SIMÕES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, HEBER MARIANO GONÇALVES - OAB:22186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMIGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB-MG 86.844, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:OAB/MG 109.730, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:63.440-MG

 Autos nº: 250889.

 Natureza: Indenização e repetição de indébito.

 Requerente: Islene Simões de Lima.

 Requerido: Anhanguera Educacional Ltda.

 Vistos,

 Trata-se de ação de indenização por danos morais c.c. cobrança 

indevida e repetição de indébito c.c. antecipação de tutela ajuizada em 20 

de junho de 2017 por Islene Simões de Lima em face de Anhanguera 

Educacional Ltda, ambos qualificados nos autos.

 Alegou a parte autora, em resumo, que firmou contrato de serviços 

educacionais com a parte requerida, tendo pago oito mensalidades de R$ 

131,37, totalizando o valor de R$ 1.050,48.

 Relatou que realizou o pagamento de todas as parcelas, porém, foi 

surpreendida com a informação de que seu nome estava inserido nos 

serviços de proteção ao crédito pela parte requerida referente a três 

parcelas, as quais se encontram quitadas.

 Assim, asseverou que seu nome foi negativado de forma indevida pela 

parte requerida, situação que lhe acarretou em constrangimentos e 

transtornos.

 Diante desses fatos, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela para 

exclusão de seu nome dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito 

e, ao final pela condenação da requeridas ao pagamento de indenização 

pelos danos morais, no importe de cem salários mínimos, bem como a 

repetição em dobro do valor cobrado ilegalmente.

 Requereu a concessão da gratuidade da justiça e a inversão do ônus da 

prova.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 30/39.

 A inicial foi recebida às fls. 40/42, oportunidade em que foi deferida a 

antecipação de tutela e a gratuidade da justiça.

 Às fls. 45/47 a parte requerida informou o cumprimento da liminar.

 Às fls. 74 foi realizada audiência de conciliação, contudo, não houve 

composição entre as partes.

 A parte requerida apresentou contestação às fls. 75/84 aduzindo que as 

parcelas negativadas se referem ao acordo de confissão de dívida que 

não foram pagas pela parte autora, com vencimento para os dias: 

15/08/2015, 15/09/2015 e 15/10/2015, no valor de R$ 131,37 cada uma.

 Assim, sustentou que não existiu cobrança ilegal, de modo que os 

pedidos de repetição de indébito e de dano moral não merecem ser 

improcedentes.

 Juntou os documentos de fls. 85/117.

 Impugnação à contestação às fls. 119/122.

 Às fls. 124 foi deferida a inversão do ônus da prova e determinada a 

intimação das partes para especificarem as provas, porém, conforme 

certidão de fls. 126, as partes quedaram-se inertes.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Não havendo a necessidade de produção de outras provas, eis que as já 

constantes dos autos são suficientes ao deslinde da causa, com fulcro no 

art. 355, inciso I, do CPC, julgo antecipadamente a lide, proferindo 

sentença, expondo as razões de meu convencimento, conforme exigência 

esculpida no art. 93, inciso IX, do Constituição Federal de 1988.

 A parte requerida sustentou em sua contestação que a cobrança e a 

negativação do nome da parte autora não foram indevidas, pois se 

referem à parcelas de acordo de confissão de dívida que não foram 

pagas, com vencimento para os dias 15/08/2015, 15/09/2015 e 

15/10/2015, no valor de R$ 131,37 cada uma.

 No entanto, a afirmação da parte requerida não encontra respaldo nas 

provas colecionadas nos autos.

 Conforme documentos de fls. 36/37 a parte autora comprovou o 

pagamento das parcelas com vencimentos para os dias 15/08/2015, 

15/09/2015 e 15/10/2015, documentos estes não impugnados 

especificamente pela parte requerida.

 Registro ainda que, apesar do pagamento das parcelas com vencimento 

em 15/09/2015 e 15/10/2015 terem sido realizados com atraso, ainda 

ocorreram bem antes da data da inclusão nos órgãos de proteção ao 

crédito, de modo que o nome da parte autora foi negativado indevidamente 

pela parte requerida.

 Assim, resta patente a relação de causalidade entre a conduta praticada 

pela parte requerida e o dano moral suportado pela parte autora.

Quanto ao dano moral, na concepção moderna prevalece a orientação de 

que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato da 

violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em 

concreto. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial adotado pelo 

Superior Tribunal de Justiça:

 “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NA SERASA. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN 

RE IPSA. ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 

VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS LIMITES DA 
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RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE 

REVISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A caracterização do 

dano moral decorrente da inscrição indevida de pessoa jurídica no 

cadastro de inadimplentes independe de prova, observando-se que ao 

assim decidir o aresto recorrido alinhou-se à jurisprudência desta Corte, 

que diz: "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (REsp 

1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 2. Ao fixar 

o valor indenizatório, o colendo Tribunal local tomou em consideração os 

aspectos peculiares e particularizados da lide examinada, não se 

configurando, na hipótese, índole irrisória ou exorbitância capaz de 

autorizar a revisão do quantum em sede de recurso especial. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ - AgRg no AREsp: 472546 SP 

2014/0025759-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 

27/03/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2014).

Ademais, a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito causam 

constrangimento, humilhação e vergonha, que são justamente os 

sentimentos que integram o dano moral.

Superada, portanto, a discussão acerca do dever de indenizar, cabendo 

ressaltar que a parte requerida não provou a inexistência do defeito e nem 

a culpa exclusiva da autora ou de terceiro, resta agora ser discutido o 

valor da indenização a ser fixada a título de dano moral em favor da parte 

autora.

 Nesta linha de ideias, considerando o porte financeiro do causador do 

dano, o caráter compensatório e inibidor da condenação, a situação 

econômica e social da autora, bem como os reflexos danosos do ato ilícito 

praticado pela parte requerida, entendo que a indenização deve ser fixada 

em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que considero adequado aos 

parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

 Com relação à repetição de indébito em dobro dos valores cobrados, 

verifico que não é o caso do seu acolhimento, eis que para que a parte 

autora tenha direito à repetição do indébito deve ficar configurada também 

a má-fé da empresa requerida em relação à cobrança, o que não verifico 

dos autos.

 Destaco, outrossim, que o fato da empresa requerida ter deixado de ser 

diligente e se certificar de que a cobrança era legítima não é suficiente 

para caracterização da má-fé.

 A corroborar referido entendimento colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO C/C 

RESTITUIÇÃO DE VALORES – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO 

CONFIGURADA - COBRANÇA DE VALORES SUPERIORES AO CONTRATO 

CELEBRADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE 

PROVAS ACERCA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – ÔNUS DA 

EMPRESA DE TELEFONIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÉBITO NÃO 

INSCRITO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE 

DANO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO 

INDÉBITO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO 

TRABALHO DESPENDIDO PELO CAUSÍDICO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA 

- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE 

PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. 1. A ilegitimidade passiva 

só se configura quando demonstrada a inexistência de relação jurídica 

entre as partes; existindo a discussão acerca do contrato celebrado entre 

as partes, não há que se falar em ilegitimidade. 2. Não tendo juntado 

qualquer prova hábil à comprovação da legalidade dos valores cobrados, 

a empresa telefônica responde pela falha na prestação do serviço e, por 

conseguinte, pelos danos causados a terceiros. Inteligência do art. 14 c/c 

art. 17 do CDC. 2. O simples aborrecimento do autor com as ligações 

realizadas para o cancelamento do contrato, não são, por si só, 

suficientes a caracterizar dano passível de indenização, mesmo porque, 

esse evento não passa de dificuldade cotidiana que atinge todos os 

consumidores brasileiros que contratam com grandes empresas. 3. Com 

relação à repetição de indébito, a jurisprudência da 2ª Seção do STJ 

pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores 

cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé 

do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a 

imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. 4. A verba 

honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem 

elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da 

profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa 

remuneração ao trabalho profissional. 5. Ocorrendo sucumbência 

recíproca, as custas judiciais e os honorários advocatícios devem ser 

distribuídos e compensados entre as partes. Inteligência do art. 21 do 

CPC.” (TJ-MT, Ap 128619/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 

13/10/2015) (Original sem grifo)

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na 

inicial para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pelos danos morais 

causados a parte autora com a negativação de seu nome de forma 

indevida, confirmando a antecipação de tutela concedida.

 Registro que o valor arbitrado a título de danos morais deverá ser 

corrigido pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ - A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento), incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual 

previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso (Súmula 54 

do STJ - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de 

responsabilidade extracontratual), isso nos termos do entendimento que 

restou consolidado após o julgamento do REsp. nº 1.132.866-SP.

 Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao 

pagamento das custas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do 

CPC, fixo em 15% do valor da condenação, devendo a parte autora arcar 

com 75% das verbas mencionadas (sucumbente no pedido de repetição 

de indébito e parcialmente sucumbente no pedido de dano moral, pois 

postulou a fixação em cem salários mínimos) e a parte requerida ao 

pagamento de 25%, ficando a condenação com a exigibilidade suspensa 

em relação à parte autora, em razão da concessão da gratuidade da 

justiça.

 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-MT, 24 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 243031 Nr: 11212-74.2017.811.0055

 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: ACE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERACAO TRANSPORTES LTDA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AMELIA SARAIVA - 

OAB:41233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:, TAIRO DOMINGOS 

DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Autos nº: 243031.

 Vistos,

 Analisando detidamente os autos, verifico que a parte requerida 

sustentou na contestação que o documento nº 11 não foi juntado aos 

autos.

 Contudo, estes foram apresentados pela parte autora posteriormente, às 

fls. 184/185.

 Sendo assim, com o fim de evitar alegação de cerceamento de defesa, 

intime-se a parte requerida para se manifestar acerca dos documentos, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174774 Nr: 16686-31.2014.811.0055

 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: ADRIANO MOTA VELOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 
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OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 Autos nº: 174774.

 Vistos,

Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 96/97. 

Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do 

§ 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Ademais, indefiro o petitório de fls. 105, quanto à prorrogação das custas 

e despesas processuais, bem como parcelamento destas, eis que não se 

encontram presentes nos autos elementos que autorizem referida medida, 

haja vista que o requerido não comprovou de forma cabal, efetiva e 

concreta sua incapacidade financeira, ainda que momentânea.

 Isto posto, intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar as custas e despesas processuais, sob pena de expedição de 

certidão de débito para inscrição do devedor junto a Divida Ativa do 

Estado.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 253597 Nr: 19647-37.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: ARLEI IVETE NEUMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAISA CLEMENTINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOI SADI BULOW - OAB:11708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 253597.

 Vistos,

 Solicite-se o cumprimento integral do mandado de fls. 29.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 24 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 173311 Nr: 14980-13.2014.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO MOTA VELOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 Autos nº. 173311.

Vistos,

Indefiro o petitório de fls. 81, quanto à prorrogação das custas e 

despesas processuais, bem como parcelamento destas, eis que não se 

encontram presentes nos autos elementos que autorizem referida medida, 

haja vista que o requerido não comprovou de forma cabal, efetiva e 

concreta sua incapacidade financeira, ainda que momentânea.

 Isto posto, intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar as custas e despesas processuais, sob pena de expedição de 

certidão de débito para inscrição do devedor junto a Divida Ativa do 

Estado.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 258863 Nr: 23946-57.2017.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEN LUCIA MENDES 

ARAUJO OLYNTHO - OAB:22510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELOI SADI BULOW - 

OAB:11708

 Autos nº. 258863.

Vistos,

 Intime-se a parte embargante para, no prazo de 15 dias, manifestar-se 

acerca da impugnação aos embargos e documento de fls. 28/57, bem 

como especificar as provas que pretende produzir, justificando-as, sob 

pena de preclusão.

No mesmo prazo, diga a parte embargada quanto ao interesse em produzir 

outras provas, justificando-as, sob pena de preclusão.

Às providências.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 24 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 147939 Nr: 7783-75.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DOMINGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625

 Autos nº: 147939.

 Vistos,

 Defiro o pedido para que seja feita busca via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, fica desde já indeferida a expedição de 

oficio a Delegacia da Receita Federal via INFOJUD uma vez que este Juízo 

já terá buscado ativos financeiros (BACENJUD) e veículos (RENAJUD), de 

modo que eventuais bens imóveis podem ser buscados diretamente pela 

parte exequente mediante consulta ao CRI local.

 Assim, fica a parte exequente desde já advertida de que o processo será 
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suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já o 

arquivamento do feito com exclusão do relatório estatístico, nos termos do 

§ 2º do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo 

de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 20 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 134681 Nr: 4788-26.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: LOCAFACIL - LOCADORA DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAREZZI ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:7695/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT

 Autos nº: 134681.

 Vistos,

 Às fls. 222/223 foi realizada nova avaliação dos imóveis penhorados, 

objetos das matrículas nº 26.182 e 26.184, ambos do CRI de Tangará da 

Serra-MT.

 A parte exequente às fls. 237 concordou com a avaliação e apresentou 

cálculo atualizado da dívida.

 A parte executada, às fls. 232/235, apresentou impugnação à avaliação, 

alegando que o imóvel de matrícula nº 26.183 (lote 03), que é localizado 

entre os imóveis de matrículas nº 26.182 (lote 04) e 26.184 (lote 02), foi 

avaliado na Justiça do Trabalho em R$ 360,00 o metro quadrado, enquanto 

nos presentes autos o metro quadrado foi avaliado em 311,11.

 Assim, requereu seja acolhida a impugnação para que os imóveis sejam 

avaliados em R$ 360,00 o metro quadrado, fixando o valor do imóvel de 

matrículas nº 26.182 em R$ 322.783,20 e o imóvel de matrícula nº 26.184 

em R$ 162.000,00.

 Além disso, a parte exequente alegou haver excesso de penhora, 

requerendo que seja mantida a penhora apenas do imóvel de matrícula nº 

26.182.

 Instada a se manifestar, a parte exequente quedou-se inerte, conforme 

certidão de fls. 243.

 Às fls. 244 a Justiça do Trabalho noticiou a arrematação do imóvel de 

matrícula nº 26.183 do CRI de Tangará da Serra-MT e requereu a intimação 

do credor para requerer o que de direito.

 É o necessário à análise e decisão.

 Às fls. 180/181 foi juntada cópia da avaliação realizada na Justiça do 

Trabalho, referente ao imóvel de matrícula nº 26.183 (lote 03), em que foi 

atribuído o valor de R$ 360,00 o metro quadrado, sendo esse imóvel 

localizado entre os imóveis de matrículas nº 26.182 (lote 04) e 26.184 (lote 

02), os quais foram avaliados em 20/04/2017, pelo valor de R$ 311,11 o 

metro quadrado (fls. 222/223).

 Assim, considerando que a parte exequente não se insurgiu quanto à 

impugnação a avaliação apresentada pela parte executada e tendo em 

vista que não foi noticiado nos autos qualquer circunstância que possa ter 

refletido na diminuição no valor do bem, tenho que merece ser acolhida a 

impugnação à avaliação.

 Superada essa questão, passo a analisar a alegação de excesso de 

penhora.

 O art. 874 do Código de Processo Civil estabelece que:

“Art. 874. Após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado 

e ouvida a parte contrária, mandar:

I - reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o 

valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do 

exequente e dos acessórios;

II - ampliar a penhora ou transferi-la para outros bens mais valiosos, se o 

valor dos bens penhorados for inferior ao crédito do exequente”.

 A parte exequente às fls. 227/228, informou que o valor da dívida, 

atualizada até 26/05/2017, corresponde a R$ 45.473,73, ao passo que os 

imóveis penhorados perfazem o montante de R$ 484.783,20, ou seja, 

consideravelmente superior ao crédito.

 Desse modo, o pedido de redução da penhora também merece ser 

acolhido, sendo que, conforme pleiteado pela parte executada e não 

impugnado pela parte exequente, mantenho a penhora apenas do imóvel 

de matrícula nº 26.184, avaliado em R$ 162.000,00, pois se mostra 

suficiente para satisfazer o crédito, ainda que seja expropriado por 50% 

de seu valor.

 Diante do exposto, quanto aos pedidos de fls. 232/235:

I- Acolho a impugnação à avaliação para atribuir aos imóveis penhorados 

o valor de R$ 360,00 o metro quadrado, ficando imóvel de matrícula nº 

26.182 avaliado em R$ 322.783,20 e o imóvel de matrícula nº 26.184 

avaliado em R$ 162.000,00.

II- Defiro o pedido de redução da penhora e mantenho a penhora apenas 

do imóvel de matrícula nº 26.184 do CRI de Tangará da Serra-MT.

 Não sendo interposto recurso com efeito suspensivo em relação a 

presente ação, expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de 

Tangará da Serra-MT para proceder a baixa da penhora do imóvel de 

matrícula nº 26.182.

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar-se 

quanto à adjudicação do bem penhorado, indicação de leiloeiro ou a 

realização da alienação por sua própria iniciativa, consignando-se que na 

ausência de indicação caberá a este Juízo a designação de leiloeiro.

 Havendo interesse na adjudicação, intime-se a parte executada para se 

manifestar, no prazo de 15 dias, (art. 876, § 1º, do Código de Processo 

Civil), remetendo, em seguida, os autos à conclusão.

 Não havendo interesse por parte do exequente em indicar leiloeiro ou 

realizar a venda extrajudicial, nomeio o leiloeiro credenciado José Pedro 

Araujo (Registro JUCEMAT n.º 25) e/ou Wellington Martins Araujo (Registro 

JUCEMAT n.º 17), da empresa Araujo Leilões, com endereço na Rua 

Custodio de Melo, n.º 630, Cidade Alta, Cuiabá-MT, CEP 78.068-340, 

telefone: (65) 99997-1717, e-mail: araujoleiloes@gmail.com.

 Em respeito ao disposto no § 1º do art. 880 do Código de Processo Civil, 

estabeleço as seguintes condições para a concretização da alienação, as 

quais deverão ser observadas tanto na realizada por iniciativa do 

exequente quanto por leiloeiro credenciado:

a) A alienação poderá ocorrer, a critério do leiloeiro, por pregão 

presencial, eletrônico ou pela combinação das duas modalidades 

anteriores (pregão híbrido), estes últimos com a utilização da rede mundial 

de computadores, devendo o leiloeiro empregar as cautelas necessárias 

para assegurar ampla segurança e publicidade das transações.

b) A publicidade dos atos de alienação fica ao encargo do leiloeiro, 

devendo o edital ser publicado na rede mundial de computadores, em sítio 

escolhido pelo leiloeiro, conforme ora facultado pelo Juízo, de modo que, 

desde logo, fica autorizado a disponibilizar a íntegra dos editais (que 

conterão, além dos requisitos legais, a íntegra da presente decisão) e 

outros documentos via internet, em site especificamente mantido com essa 

finalidade; autorizada, ainda, a publicação na mídia impressa ou física 

apenas de resumos, extratos ou comunicados de chamamento genéricos 

e concisos dos interessados no leilão, desde que neles haja remissão ao 

endereço eletrônico onde a íntegra da documentação estará disponível 

para exame e consulta.

c) Devem ser cientificadas, com no mínimo 05 (cinco) dias de 

antecedência em relação à primeira data de venda, as pessoas descritas 

no artigo 889, e incisos, do Código de Processo Civil. Caso o devedor não 

seja encontrado, considerar-se-á intimado pelo próprio edital de leilão (art. 

889, parágrafo único, do CPC);

d) Fixo em 5% (cinco por cento) a comissão do leiloeiro acima designado, 

sobre o valor do lanço ofertado para arremate do bem, comissão esta que 

deverá ser paga pelo arrematante. Em caso de acordo, remição ou 

adjudicação superveniente à designação da(s) hasta(s) arbitro comissão 

do leiloeiro em 2% (dois por cento) sobre o valor do bem penhorado a título 

de reembolso das despesas efetuadas pela “Gestão Judicial”, a qual será 

suportada pelo adjudicante ou pelo executado, conforme o caso. Na 

hipótese de acordo ou remição após a realização da alienação, o leiloeiro 

e o corretor público farão jus à comissão de 5%, prevista acima.

e) O exequente, se não for beneficiário de dispensa legal de preparo, 

deverá antecipar ao leiloeiro o valor das despesas com a publicidade do 

leilão, conforme alínea “b”.

f) É admitida a arrematação de bens para pagamento parcelado, nos 

termos previstos no artigo 895 do CPC, sendo que o pagamento à vista 
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sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado e 

caberá ao leiloeiro controlar a integralização do pagamento. Na hipótese 

de pagamento parcelado será exigida caução idônea ou hipoteca, 

conforme o caso.

g) Para fins de determinação do preço vil, esclarece-se, desde logo, que 

por tal é compreendido aquele inferior a 50% do valor da avaliação, nos 

termos do artigo 891, parágrafo único, do CPC. E o lance mínimo no leilão 

de imóveis em qualquer das datas será de 50% da avaliação, conforme 

artigo 891 do CPC.

h) fixo o prazo de 04 meses para ultimação da alienação;

 Se, por qualquer motivo, não ocorrer a arrematação dos bens em hasta 

pública, fica desde logo autorizado o leiloeiro nomeado a proceder à 

alienação por iniciativa particular, na forma do artigo 880 do CPC, 

aplicando-se, no que couber, a tal modalidade de expropriação, as 

determinações acima, inclusive quanto à comissão do Leiloeiro.

 Expeça-se autorização para realização de imagens ou ilustrações que 

auxiliem na publicidade e no exame do bem, considerando ser tal medida 

útil para fins de proporcionar aos interessados na arrematação exame e 

inspeção dos bens.

 Em se tratando de bens imóveis, caso inexistam nos autos, requisite-se 

ao exequente: (a) certidão atualizada do registro imobiliário; (b) certidões 

das Fazendas Públicas do Estado e do Município, da Receita Federal e do 

INSS, quanto a este último para fins de comprovação de inexistência de 

débitos (CND), devendo constar do ofício que o imóvel será levado à 

praça, com indicação precisa do número dos autos, nome das partes e 

valor do débito; (c) certidão negativa de inscrição de dívida ativa da União, 

fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional competente (art. 62 do 

Decreto-lei nº. 147/67) e (d) o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 

(CCIR) emitido pelo INCRA, se for imóvel rural, que comprove cadastro dele 

junto ao Sistema Nacional de Cadastro Rural – SNCR.

 Cumpram-se as formalidade legais, expedindo-se, inclusive, edital(is), na 

forma do artigo 887 do Código de Processo Civil, o(s) qual(is) deverá(ão) 

ser(em) fixado(s) no local de costume e publicados, em resumo, pelo 

menos uma vez em jornal de ampla circulação local, com antecedência 

mínima de 05 (cinco) dias. Tal publicidade não prejudica a mencionada no 

item “b” da presente decisão.

 Intimem-se as partes, na pessoa dos advogados ou pessoalmente, caso 

não possuam advogado constituído nos autos.

 Por fim, quanto ao ofício de fls. 244 encaminhado pela justiça do trabalho, 

determino seja informado aquele juízo que o imóvel de matrícula nº 26.183 

do CRI de Tangará da Serra-MT não é mais objeto de penhora nos 

presentes autos, remetendo-se cópia da matrícula de fls. 206/207.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 24 de abril de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 63192 Nr: 4679-51.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCESCHI FERRARINI & CIA LTDA, SERENI 

FRANCESCHI FERRARINI, ADIR FERRARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 Autos nº: 63192.

 Vistos,

 Defiro o pedido para que seja feita busca via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, fica desde já indeferida a expedição de 

oficio a Delegacia da Receita Federal via INFOJUD uma vez que este Juízo 

já terá buscado ativos financeiros (BACENJUD) e veículos (RENAJUD), de 

modo que eventuais bens imóveis podem ser buscados diretamente pela 

parte exequente mediante consulta ao CRI local.

 Assim, fica a parte exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já o 

arquivamento do feito com exclusão do relatório estatístico, nos termos do 

§ 2º do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo 

de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 20 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272459 Nr: 3001-15.2018.811.0055

 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: ESPOLIO DE JUAREZ LUCINDO DA SILVA, ESPOLIO DE 

FRANCISCA CELIA PINHEIRO DA SILVA, OZEIAS PINHEIRO DA SILVA, 

JUCELIA PINHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSINO RAMOS NOGUEIRA, 

JESULINA RAMOS NOGUEIRA

 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: 272459.

 Natureza: Ação de Adjudicação Compulsória.

 Requerente: Espólio de Juarez Lucindo da Silva e Outros.

Requerido: Espólio de Josino Ramos Nogueira e Outros.

 Vistos,

 Trata-se de ação adjudicação compulsória ajuizada por Espólio de Juarez 

Lucindo da Silva, Espólio de Francisca Celia Pinheiro da Silva, Jucelia 

Pinheiro da Silva e Ozéias Pinheiro da Silva em face de Espólio de Josino 

Ramos Nogueira e Jesulina Ramos Nogueira, todos qualificados.

 A inicial veio instruída com os documentos de fls. 09/74.

Às fls. 74 a exordial foi recebida, bem como determinada a emenda a 

inicial.

 Os requerentes às fls. 76 requereram a desistência da ação.

 É o relatório.

 D E C I D O.

Em não havendo angularização do processo, é desnecessária a anuência 

da parte contrária, motivo pelo qual homologo a desistência da ação, nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Ademais, desentranhem-se os documentos solicitados.

 Sem custas processuais, eis que defiro os benefícios da justiça gratuita.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 20 de abril de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256987 Nr: 22276-81.2017.811.0055

 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: JVRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDMEL, ICDRL, MDCRCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 
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FERREIRA - OAB:6551, JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - OAB:2615, MARY 

ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, Rogério Rodrigues 

Guilherme - OAB:6763

 Certifico que, procedo a intimação do advogado da parte requerida 

Hospital de Medicina Especializada Ltda e Instituto Cuiabano de 

Radioterapia Ltda, para no prazo de 05 (cinco) dias, proceder ao preparo 

da Carta Precatória expedida à Comarca de Cuiabá para inquirição das 

testemunhas arroladas, juntando a guia aos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 25006 Nr: 880-05.2004.811.0055

 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: ROBERTO ROVARIS, ANTONIA ROMERO ROVARIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MOACIR BETTIO, ADELMA 

SCHMECHEL BETTIO, ANA CORDEIRO DA SILVA TRINTIN, ANTONIO 

PAULO TRINTIN, LUIZ ANGELO MANHANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT, ANTONIO AGUIAR FERREIRA - OAB:2554-B, RENATA 

LUCIANA MORAES - OAB:128.301 OAB/SP

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 

1087/1175 é tempestiva. Desse modo, intimo a parte exequente para se 

manifestar a respeito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256496 Nr: 21847-17.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RITA NORTE MARTINS

 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:

 Autos nº: 256496.

 Vistos,

 Inicialmente, com fundamento no art. 344 do Código de Processo Civil, 

decreto a revelia da parte requerida, pois, apesar de citada, não contestou 

o pedido inicial, conforme certidão às fls. 33.

 Outrossim, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Acre, constatei 

que o recurso de apelação interposto contra a sentença proferida na ação 

civil pública, objeto da presente liquidação de sentença provisória, foi 

parcialmente provido e transitou em julgado em 31/03/2017, tal como 

noticia inclusive a certidão de fls. 27.

 Assim, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 dias, requerer o 

que de direito a fim de que a presente liquidação se dê em caráter 

definitivo, ante o trânsito em julgado do acórdão.

 Após, conclusos para decisão.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 23 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 147289 Nr: 7072-70.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO HENRIQUE GRIGOLIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, JOB 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB:OAB/MT 

17298A, MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - 

OAB:SP:175.803-B, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10908/MT

 Autos nº: 147289.

 Natureza: Obrigação de fazer c.c. indenização.

 Requerente: Mario Henrique Grigolim.

 Requeridos: Ford Motor Company Brasil Ltda e outro.

 Vistos,

 Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos 

morais ajuizada em 06 de agosto de 2012 por Mario Henrique Grigolim em 

face de Ford Motor Company Brasil Ltda e Job Distribuidora de Veículos 

Ltda, todos qualificados na inicial.

 Em síntese, a parte autora alegou que em 31/01/2011 adquiriu da primeira 

requerida, por intermédio da segunda requerida, o veículo Ford/Focus 2L 

FC Flex, ano/modelo: 2010/2011, cor preto gales, pelo valor de R$ 

60.130,00.

 Contou que após o veículo lhe ser entregue e retirá-lo da concessionária, 

constatou que a pintura estava danificada, com manchas e arranhões, 

assim, alegou que imediatamente retornou à concessionária tendo eles 

constatado o defeito, se prontificando a repará-lo.

 Relatou que foram realizados dois polimentos na pintura do veículo, 

contudo, aduziu que além de não ter reparado as manhas e arranhões, 

ainda agravou a situação, deixando eles mais visíveis.

 Informou que ainda no ano de 2011, durante uma viagem para São Paulo, 

aproveitou para levar o veículo a uma empresa daquele Estado, 

denominada Café Centro Automotivo, sendo que após análise, o 

responsável técnico lhe informou que não era possível realizar o polimento 

do veículo e garantir que haveria êxito na reparação dos danos.

 Relatou que foi constado tanto pela referida empresa quanto por outra 

localizada neste município que os danos somente poderiam ser reparados 

com uma nova pintura.

 Aduziu que entrou em contato com a primeira requerida, já que o veículo 

possuía três anos de garantia, tendo ela alegado que a garantia não cobria 

esses tipos de danos e que provavelmente teriam sido ocasionados na 

concessionária que procedeu a entrega do veículo.

 Informou que quando o veículo estava com aproximadamente 1.000 km, 

levou-o até a concessionária para verificar um barulho no câmbio, ocasião 

em que um dos mecânicos ao testar o veículo acabou colidindo com uma 

moto, causando danos no para-choque traseiro e num suporte do 

para-choque, não tendo sido consertado pela requerida.

 Sustentou ainda que o veículo apresentou outros defeitos, tendo sido 

necessária a troca do encosto do banco do motorista por duas vezes e 

uma vez do banco do passageiro, além do veículo estar apresentando 

barulhos na suspensão.

 Em razão desses fatos, requereu a condenação das requeridas à 

substituição do veículo por outro da mesma espécie, especificações e 

características ou à restituição do valor pago pelo veículo, correspondente 

a R$ 60.130,00 ou ao pagamento de indenização por danos materiais, 

correspondente a depreciação do preço do veículo em razão dos vícios 

na pintura, estofados, suspensão e danos no para-choque, bem como ao 

pagamento de R$ 20.000,00 à título de indenização por danos morais.

 Pugnou pela inversão do ônus da prova.

 Instrui a inicial com os documentos de fls. 23/53.

 A inicial foi recebida às fls. 56, oportunidade em que foi deferida a 

inversão do ônus da prova e designada audiência de tentativa de 

conciliação.

 Às fls. 60 foi realizada audiência de conciliação, porém, não houve 

composição entre as partes.

 Devidamente citada (fls. 58v), a requerida Job Distribuidora de Veículos 

Ltda apresentou contestação às fls. 104/117, alegando, preliminarmente, 

sua ilegitimidade em razão da compra ter sido realizada diretamente com a 

fábrica.

 No mérito, alegou que apesar de não ter visualizado qualquer problema na 

pintura do veículo providenciou como cortesia, o polimento da pintura. 

Após, mesmo não identificando o defeito, como cortesia, se dispôs a 

repintar o veículo, contudo, o autor se recusou.

 Alegou que foi proposta ainda a troca do veículo do autor por outro nas 

mesmas características e com quilometragem inferior, porém, a proposta 

também foi recusada pelo autor, sendo por ele exigido um veículo zero 

quilômetro.

 Negou os danos no para-choque, afirmando que nenhum funcionário ou 

preposto colidiu com o veículo do autor, porém, por cortesia se propõe a 

consertá-lo.

 Afirmou que o barulho na suspensão já foi reparado e problemas com os 
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estofamentos já foram sanados.

 Assim, requereu a improcedência da ação.

 Instruiu a contestação com os documentos de fls. 118/128.

 A requerida Ford Motor Company Brasil Ltda, citada pessoalmente às fls. 

58v, apresentou contestação às fls. 129/149, alegando, preliminarmente, 

ausência de interesse processual e de causa de pedir, bem como sua 

ilegitimidade passiva.

 No mérito, alegou que os problemas relatados pela parte autora não 

decorreram de vício de fabricação, bem como sustentou que eles foram 

solucionados.

 Assim, requereu a improcedência da ação.

 As contestações foram impugnadas às fls. 152/165.

 O processo foi saneado às fls. 227, oportunidade em que as preliminares 

arguidas pelas requeridas foram rejeitadas. Foram deferidas a produção 

de provas oral, documental e pericial.

 Às fls. 321/338 aportou o laudo pericial, tendo a requerida Ford Motor 

Company Brasil Ltda se manifestado em relação a ele às fls. 339/339 e o 

autor às fls. 341/342.

 Às fls. 357/359 foi realizada audiência de instrução, tendo as partes 

apresentado razões finais orais.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Não havendo questões prejudiciais a serem decididas, passo ao exame 

do mérito da demanda, expondo as razões de meu convencimento, 

conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do Constituição Federal 

de 1988.

 A parte autora pretende a condenação das requeridas à substituição do 

veículo por outro da mesma espécie, especificações e características ou 

à restituição do valor pago pelo veículo, correspondente a R$ 60.130,00 

ou ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente à 

depreciação do preço do veículo em razão dos vícios na pintura, 

estofados, suspensão e danos no para-choque, bem como ao pagamento 

de R$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais.

 Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade das requeridas 

pelos alegados danos experimentados pelo autor deve ser analisada sob 

o prima da teoria objetiva, já que o Código de Defesa do Consumidor 

estabeleceu a responsabilidade objetiva dos fornecedores pelos danos 

advindos dos defeitos de seus produtos e serviços.

Assim, o dever de indenizar nasce do nexo de causalidade existente entre 

o consumidor, o produto e/ou serviço e o dano efetivamente ocorrido, 

sendo desnecessária a aferição de culpa ou dolo do fornecedor.

Portanto, cumpre-me analisar a existência de nexo de causalidade entre a 

conduta atribuída à parte requerida e os defeitos e danos alegados pela 

parte autora, razão pela qual passo a apreciar as provas produzidas.

As partes e as testemunhas ouvidas em juízo, declararam o seguinte (a 

transcrição não é ipsis litteris):

“Que quando retirou o carro da concessionária não percebeu os riscos. 

Que não teve entrega técnica. Que uns dois três dias depois foi levar o 

carro para colocar película e o rapaz que trabalha lá constatou os riscos 

na pintura. Que eram riscos circulares e são perceptíveis até hoje. Que 

voltou na concessionária e conversou com o gerente de vendas e de 

serviço e levaram o carro para fazer polimento na Bravel. Que os 

polimentos pioraram os riscos. Que esse carro quando vem novo, vem 

com umas faixas e acredita que na preparação de entrega, fica uma cola 

e eles devem ter polido e quando foi para retornar para tirar aqueles 

riscos, danificou todo o carro. Que depois deixou o carro de novo e fez o 

segundo polimento e não melhorou, foi quando começou a trocar e-mails 

com o proprietário da empresa. Que os outros problemas que o carro 

apresentou foram solucionados, menos o para-choque. Que quando o 

carro estava com aproximadamente 1000 km o carro estava fazendo 

barulho no câmbio e sua esposa levou-o até a concessionária, que foram 

dar volta com o carro para fazer teste e ao fazer retorno uma moto veio e 

bateu na lateral, afundou e riscou o para-choque. Que falaram que iam 

acionar o seguro, mas não acionaram e nem pagaram o conserto. Que não 

aceitou repintar o veículo porque ele era novo e queria outro novo em 

troca. Que chegaram a propor a substituição por um novo, mas sempre 

tinha que voltar uma diferença e não tinha como aceitar a proposta porque 

não tinha condições. Que depois ele propôs a trocar por um carro prata. 

Que quando constatou os riscos não tinha lavado o carro ainda. Que não 

realizou outros polimentos no veículo. Que não vendeu o carro até hoje 

porque tinha que realizar a perícia. Que em uma ligação teve uma 

discussão com o requerido, no sentido de que se tivesse insatisfeito com 

o veículo, devolveria o dinheiro, mas não teve xingamentos, nada nesse 

sentido (Depoimento pessoal do autor Mário Henrique Grigolim).

.

 “Que não estava na empresa na época dos fatos. Que tem conhecimento 

pelo que foi relatado pelos funcionários e pelos e-mails. Que não foi aberta 

ordem de serviço porque não tinha defeito. Que foi realizado polimento por 

cortesia da fábrica. Que foi realizado o polimento duas vezes. Que a 

fábrica escolheu a empresa para realizar o polimento. Que os polimentos 

não agravaram os riscos. Que os defeitos foram reparados durante o 

prazo de garantia e sem nenhum ônus ao autor. Que se a repintura for 

bem realizada não tem desvalorização do veículo. Que foi feita proposta 

pelo vínculo de parentesco para refazer a repintura ou a recompra de 

carro. Que as conversas foram cordiais. Que não sabiam da colisão, 

souberam pela inicial”. (Depoimento pessoal do representante legal da 

segunda requerida, Sr. José Ricardo de Santis Quedes Junior).

“Que foi procurado pelo autor para colocar insulfilm no carro, sendo que 

ao verificar o carro constatou que ele apresentava riscos no carro inteiro, 

característico de polimento. Que o carro era novo. Que até então o autor 

não tinha notado os riscos e ficou muito insatisfeito”. (Marcelo Goulart de 

Oliveira, testemunha parte autora).

 “Que trabalhou na Ford. Que após a entrega do carro, uns dois dias, o 

autor veio fazer uma reclamação em relação a pintura. Que trabalhava no 

setor de peças e serviços. Que levaram a reclamação até o gerente e ele 

pediu para fazer um polimento. Que constatou que tinha problema na 

pintura, umas marcações estranhas. Que geralmente os veículos 

importados vem uma cera, uma cola e na lavagem é retirada. Que antes de 

entregar o veículo não percebeu, mas depois que ele reclamou era 

perceptível. Que o polimento foi feito na Bravel, por duas vezes, mas não 

resolveu. Que não sabe porque não foi aberta ordem de serviço. Que tem 

conhecimento que o veículo teve colisão quando foi deixado para 

assistência, um motoqueiro bateu na traseira do veículo. Que tem 

conhecimento que o veículo não foi consertado em razão do acidente, 

porque estavam tendo negociações para a troca do veículo do autor”. 

(Reginaldo Monteiro, testemunha parte autora).

“Que viu o autor na concessionária apresentando queixas da pintura, mas 

não chegou a ver de perto o carro. Que tem conhecimento que a 

concessionária autorizou a realização de polimento do carro na empresa 

Bravel. Que depois do polimento viu o autor reclamar da pintura. Que não 

sabe se os outros problemas foram solucionados, pois trabalhava no 

setor de peças. Que não tem conhecimento do acidente envolvendo o 

veículo e uma moto”. (Erguson Feletto Terrin, testemunha da segunda 

requerida).

 Desse modo, pela prova oral produzida, restou comprovado que o veículo 

apresentava riscos na pintura, que foram percebidos pela parte autora 

logo após a entrega, sendo que a requerida chegou a tentar solucionar o 

problema com a realização de dois polimentos, contudo, o resultado não 

foi satisfatório, ao contrário, acabou se agravando ainda mais.

 Na perícia realizada no veículo, também foram constatadas a existência 

de riscos na pintura do veículo, vejamos:

“Quanto ao veículo, é nítido quando se observa sua pintura, encontram-se 

os riscos descritos pelo Autor em sua inicial. São riscos finos, contínuos e 

no formato circular, o que evidencia um trabalho mecânico, normalmente 

feito por uma politriz de pintura, quando polidor utiliza uma boina de 

polimento suja com materiais sólidos ou faz o polimento em um veículo 

sujo”. (fls. 328v).

 Com relação às alegadas manchas na pintura, elas não foram 

constatadas, apenas os riscos, in verbis:

 “Salienta-se que as supostas manchas que podem ter originado a 

reclamação do Autor quanto ao veículo, não foram encontradas – 

restando apenas, os riscos produzidos pelo serviço de polimento 

realizado” (fls. 329).

 Conforme esclarecido pelo perito, esses riscos não tornam o veículo 

impróprio para o uso, porém, resultam em sua desvalorização em até 30%, 

tendo indicado a repintura inteira do veículo para que o problema seja 

solucionado, hipótese em que a depreciação do veículo será reduzida 

para até 15% do seu valor de mercado:

“Neste sentido, o Autor utiliza um veículo novo, de alto custo, e com 

problemas estéticos de pintura, embora tecnicamente estes riscos não 

atrapalhem a utilização do veículo, mas esteticamente, há sempre uma 

perda significativa no valor do veículo.

Para a correção do problema estético, é necessário a repintura do veículo, 

isto porque os riscos apesar de serem a maioria finos, alguns estão muito 
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profundos danificando a cor do veículo. Este reparo deveria ser feito por 

empresa especializada, com profissionais altamente capacitados e com 

equipamentos específicos, pois caso não seja feito corretamente, a 

frustação do Autor com certeza seria ainda maior.

Quanto à desvalorização do veículo, esta já grande e que pode chegar a 

30% do seu valor de mercado, dependendo da negociação. Mas 

considerando uma prestação de serviço de pintura altamente 

especializada, o percentual poderia reduzir em cerca de no máximo 15% 

do valor. Portanto, mesmo o veículo sendo pintado em sua totalidade, 

considerando um trabalho de qualidade, ainda haverá uma perda em seu 

valor de mercado de até 15%” (fls. 329).

 No que tange aos defeitos apresentados nos estofados e na suspensão 

do veículo, a parte requerida logrou êxito em demonstrar que eles foram 

devidamente reparados no prazo legal. Esse fato também foi confirmado 

pelo autor em seu depoimento pessoal.

 Quanto aos danos causados no para-choque do veículo em decorrência 

de uma colisão enquanto o veículo era examinado por funcionários da 

segunda requerida, a parte autora demonstrou por meio da testemunha 

Reginaldo Monteiro que esse fato realmente ocorreu e que a requerida não 

realizou o conserto do veículo.

 Contudo, conforme afirmado pelo autor, foi possível recuperar a parte que 

amassou, existindo apenas os danos na pintura em razão da colisão.

 Provados, portanto, os defeitos na pintura do veículo, passo ao exame 

dos pedidos formulados pela parte autora.

 A parte autora requereu, sucessivamente, os seguintes pedidos: a) a 

substituição do veículo por outro com as mesmas especificações técnicas 

e mesmas características; b) a restituição do valor pago pelo veículo; c) 

indenização pelo valor correspondente à depreciação do preço do veículo 

em razão dos vícios na pintura, estofados e danos no para-choque.

 O pedido de substituição do veículo e restituição do valor pago não 

merecem ser acolhidos, pois os defeitos apresentados na pintura não são 

graves e, portanto, não importam na inutilização do veículo, tanto que a 

parte autora ainda o utilizada normalmente.

 Ademais, os defeitos na pintura, além de não afetarem a utilização do 

veículo, são passíveis de completa reparação, por meio da repintura 

completa, o que também afasta a pretensão de substituição do veículo.

 Logo, a indenização pelo valor correspondente à depreciação do preço 

do veículo é a medida que se mostra mais razoável para o caso em 

apreço, já que os riscos existentes na pintura do veículo diminuem seu 

valor de mercado. Nesse sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO NOVO. 

DEFEITO NA PINTURA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. O acolhimento de 

pedido com menor extensão, não implica no reconhecimento de sentença 

extra petita. Os pedidos de substituição do bem ou de devolução do valor 

pago não devem ser acolhidos, se o defeito no veículo não impede o uso 

normal. Na espécie, o defeito é somente na pintura do veículo e não 

prejudicou a sua utilização. A indenização pela desvalorização do veículo 

é devida se o bem apresenta defeito, que diminui seu valor comercial. O 

dano material deve estar comprovado nos autos. Como se trata de pessoa 

jurídica, a reparação de dano moral exige que seja atingida a honra 

objetiva. A sucumbência deve observar as regras dos arts. 20 e 21 do 

CPC. Sentença mantida. Rejeitada a preliminar. Recursos de apelação não 

providos”. (Apelação Cível Nº 70052274826, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 

07/02/2013). g.n.

 Passo a fixar o valor a ser indenizado à parte autora.

 Conforme laudo pericial, os riscos na pintura podem acarretar na 

desvalorização de até 30% do valor de mercado do veículo e, caso seja 

pintado em sua totalidade, em 15%.

 A parte autora não postulou pela repintura do veículo, mas apenas a 

indenização pela desvalorização, de modo que, considerando que os 

riscos atingem todo o veículo, entendo razoável fixar a desvalorização em 

30% do valor de mercado do veículo.

 Para verificar o valor de mercado do veículo, utilizarei a Tabela Fipe, que 

expressa preços médios de veículos no mercado nacional e serve como 

um parâmetro para negociações e avaliações, inclusive judiciais.

 Assim, de acordo com a tabela Fipe, tendo como referência o mês atual, o 

preço médio do veículo da parte autora é de R$ 32.015,00:

Mês de referência: abril de 2018

Código Fipe: 003282-4

Marca: Ford

Modelo: Focus Sedan 2.0 16V/2.0 16V Flex 4p Aut.

Ano Modelo: 2011 Gasolina

Autenticação qfpws21m1lp

Data da consulta terça-feira, 17 de abril de 2018 15:05

Preço Médio R$ 32.015,00

 Desse modo, fixo o valor a ser indenizado à parte autora, de forma 

solidária pelas requeridas, à título de danos materiais pela depreciação do 

preço do veículo em razão dos riscos na pintura e também pelos danos 

causados no para-choque, que resultaram apenas em riscos na pintura, 

em R$ 9.604,50 a ser atualizado a partir de 17/04/2018, data de referência 

da tabela Fipe acima utilizada.

 No que tange aos danos morais, para sua caracterização é necessária a 

demonstração inequívoca de ofensa anormal que atinja a dignidade e dos 

direitos da personalidade do indivíduo, como a honra, a intimidade e a vida 

provada.

 Neste contexto, oportuno são os ensinamentos do doutrinador Sérgio 

Cavalieri Filho, in verbis:

“[...] só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento e 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando 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. 

Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, 

ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais 

aborrecimentos”. (Programa de Responsabilidade Civil. 8. ed. rev. e atual.– 

São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 83-84).

In casu, os incômodos sofridos pela parte autora em razão dos defeitos 

apresentados no veículo não se mostraram suficientes para gerar ofensa 

aos direitos da personalidade ou transtornos capazes de abalar seu 

cotidiano a ponto de conceder indenização por dano moral.

 Ademais, é cediço que o ser humano está sujeito a situações adversas, 

sendo que dia-a-dia depara-se com problemas e dificuldades que, até 

serem resolvidos, podem gerar desconforto, tensão ou decepção, 

contudo, isso não caracteriza um dano à moral, mas apenas meros 

dissabores.

Nesse sentido:

“RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. DEFEITOS NA PINTURA. 

TENTATIVA DAS RÉS EM SOLUCIONAR O DEFEITO. ELEMENTOS NOS 

AUTOS QUE ATESTAM QUE O VEÍCULO FOI DEIXADO NA 

CONCESSIONÁRIA ANTES DE EXPIRADO O PRAZO ESTABELECIDO NO 

ART. 18 DO CDC PARA A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS PELAS RÉS. 

IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. MEROS ABORRECIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. 

R e c u r s o  d e  a p e l a ç ã o  i m p r o v i d o ” .  ( T J S P ;  A p e l a ç ã o 

0007515-43.2012.8.26.0624; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 

34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Tatuí - 2ª Vara Cível; Data do 

Julgamento: 08/06/2016; Data de Registro: 13/06/2016).

Portanto, não merece procedência o pedido de indenização por danos 

morais.

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedido formulado na 

inicial para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor 

de R$ 9.604,50 a título de indenização por danos materiais, quantia esta 

que deverá ser corrigida pelo INPC a partir desta data (17/04/2018), 

incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual previsto pelo art. 

406 do Código Civil a partir da citação válida da requerida que foi por último 

citada.

 Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao 

pagamento das custas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do 

CPC, fixo em 15% do valor da condenação, devendo cada parte arcar com 

50% das verbas mencionadas.

 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-MT, 17 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 137151 Nr: 7470-51.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA MARIA MASSAROLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199/MT, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - 

OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 137151.

 Vistos,

 Defiro o pedido de suspensão formulado às fls. 156.

 Decorrido o prazo acima, certifique-se e intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que de direito.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 250111 Nr: 16644-74.2017.811.0055

 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: EDILSON GUTIERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DALMAGRO, CORUJÃO GUINCHO, 

RODRIGO PAULO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 250111.

 Vistos,

 Intime-se o requerente para que, no prazo legal, manifeste-se em relação 

aos petitórios de fls. 56/58 e fls. 61/66, conforme preceituam os artigos 

350 e 351 do CPC, bem como acerca da certidão de fls. 71.

Feito isto, digam as partes se existem provas úteis e pertinentes para 

serem produzidas.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 20 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 261922 Nr: 26234-75.2017.811.0055

 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: MARIA GENILZA SANTOS DE DEUS GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUSA SANTANA - 

OAB:23334/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A/MT

 Autos nº. 261922.

Vistos,

Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir no prazo 15 (quinze) dias, justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 20 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 275288 Nr: 5215-76.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO POLO ROTILLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANT DEFENDER TECNOLOGIA AGRICOLA 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DALL´COMUNE 

HUNHOFF - OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 275288.

 Vistos,

 Às fls. 38/39 a parte autora requer que o prazo de 30 dias para a 

formulação do pedido principal comece a correr com a juntada da cópia da 

duplicata mercantil que deu origem ao protesto.

 Argumenta que o pedido de exibição do referido documento também foi 

objeto da tutela cautelar e se trata de documento imprescindível para a 

formulação do pedido principal.

 Pois bem. O pedido merece ser acolhido, pois a tutela cautelar somente se 

efetivará após a sustação do protesto e exibição da duplicata mercantil 

que deu origem ao protesto de fls. 22.

 Portanto, defiro o pedido de fls. 38/39 para que o prazo de 30 dias para a 

formulação do pedido principal se inicie com a exibição da duplicata 

mercantil.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 24 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256867 Nr: 22137-32.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASPPOM/TS - ASSOC. DOS PRAÇAS POLICIAIS 

MILITARES DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERBERTH JOSÉ PEREIRA MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT, RICARDO SOUZA DUTRA - OAB:11233/MT

 Autos nº: 256867.

 Vistos,

 Mediante a informação do descumprimento do acordo celebrado entre as 

partes, impõe-se o cumprimento do mesmo, motivo pelo qual recebo o 

pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. fls. 63/70.

 Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, desde já determino 

que a parte devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a 

regra do § 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Por fim, procedam-se às retificações necessárias tendo em vista que o 

feito passou à fase de cumprimento de sentença.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 24 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira
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 Cod. Proc.: 139495 Nr: 9976-97.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elidio Domingos de Souza, MARIA DA PENHA 

RODRIGUES, ARI GONÇALVES DE AZEVEDO, SEBASTIANA GOMES DE 

AZEVEDO

 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: ANILTON GOMES RODRIGUES 

- OAB:14443, EMANOEL GOMES DE SOUSA - OAB:OAB/MT 18303-0, 

PRICILLA SQUINELLO NOGUEIRA - OAB:11132/MT

 Autos nº. 139495.

Vistos,

Intime-se o banco exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da proposta de quitação de fls. 237.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 20 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 191668 Nr: 8043-50.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 191668.

 Vistos,

 Primeiramente, certifique a Sra. Gestora se a sentença proferida nestes 

autos transitou em julgado.

 Em caso positivo, defiro o pedido formulado às fls. 134, para que seja 

expedido ofício ao DETRAN – MT, para que seja providenciada a baixa dos 

bloqueios existentes no veículo objeto da demanda, realizando ainda a 

transferência do bem para o nome do Requerente, expedindo-se todos os 

documentos necessários referentes ao veículo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 24 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 229453 Nr: 18005-63.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO DA SILVA DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cezar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-B

 Autos nº: 229453.

Natureza: Cumprimento de Sentença.

Exequente: Leandro Silva de Alencar.

Executado: Embratel TVSAT Telecomunicações S/A.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por Leandro Silva de 

Alencar em face de Embratel TVSAT Telecomunicações S/A, ambos já 

qualificados.

 Realizados alguns atos processuais, as partes entabularam acordo, 

sendo o mesmo homologado em fls. 26.

Às fls. 44 o exequente informou o descumprimento do acordo, de modo 

que requereu o desarquivamento do feito.

O executado às fls. 48/49 informou que o acordo foi devidamente 

cumprido e requereu a extinção do feito.

É o relatório.

D E C I D O.

Tendo em vista a petição de fls. 48/49, na qual a parte executada 

demonstra ter satisfeito integralmente a obrigação, bem como a certidão 

de fls. 59, a qual informa que a parte exequente deixou de se manifestar 

acerca da presente petição, entendo que o processo deve ser extinto, 

consoante o disposto no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, declaro extinta a execução, com fulcro no art. 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, retornem os autos ao arquivo.

P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 19 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 262866 Nr: 26868-71.2017.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. M. DA COSTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EPP, 

JDC.CACERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO IZE, JEFINHO COMERCIO DE 

VEÍCULOS NOVOS E USADOS LTDA, LUCIANO TAVELLI DELITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDÁRIO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:21450/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 262866.

 Vistos,

Intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher o 

complemento da diligência informado às fls. 30, sob pena de devolução.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 19 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158105 Nr: 6701-72.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL SANTOS CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 158105.

Vistos,

Compulsando aos autos verifico que a parte Exequente, às fls. 82, pugnou 

pela expedição de Carta com AR para citação do Executado no endereço 

encontrado via BACENJUD.

Ademais, às fls. 83, foi expedida referida carta de citação.

Às fls. 85 a correspondência foi devolvida pelo motivo “End. Insuficiente”.

Às fls. 88 o Banco Exequente pugnou pela citação editalícia do Executado.

É o necessário à análise e decisão.

Pois bem. Verifico que a carta de citação de fls. 83/85 não foi expedida no 

endereço encontrado via BACENJUD, que se encontra destacado, 

conforme decisão de fls. 73.

Assim sendo, determino a expedição de Carta com AR para citação do 

Executado na Rua Buritis, 493 CS, Campo Verde, CEP 78840000, 

conforme fls. 75/vº.

Isto posto, indefiro, por agora, o petitório de fls. 88.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 219708 Nr: 9681-84.2016.811.0055

 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: WESLEY NEVES DE OLIVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - 

OAB:7.659/MT

 Autos nº: 219708.

 Vistos,

 O médico indicado às fls. 68 tem renunciado às nomeações feitas por 

este Juízo, devendo ser destacado ainda que o fato do perito nomeado às 

fls. 67 ser clínico geral não o torna inapto.

 Cumpra-se a decisão de fls. 67.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 19 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 223858 Nr: 13229-20.2016.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RITA BASSO VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 223858.

 Vistos,

 Inicialmente, com fundamento no art. 344 do Código de Processo Civil, 

decreto a revelia da parte requerida, pois, apesar de citada, não contestou 

o pedido inicial, conforme certidão às fls. 111.

 Outrossim, conforme petição de fls. 98/104 é possível constatar que o 

recurso de apelação contra sentença proferida na ação objeto da 

presente liquidação de sentença provisória, foi parcialmente provido e 

transitou em julgado em 31/03/2017.

 Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, requerer o que 

de direito a fim de que a presente liquidação se dê em caráter definitivo, 

ante o trânsito em julgado do acórdão.

 Após, conclusos para decisão.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 16 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 221195 Nr: 11052-83.2016.811.0055

 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: JUCELIA APARECIDA ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Autos nº: 221195.

Natureza: Cumprimento de Sentença.

Exequente: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A.

 Executado: Jucelia Aparecida Antonio.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S/A em desfavor de Jucelia Aparecida 

Antonio, ambos qualificados.

 Devidamente intimada, a parte executada comprovou o pagamento 

voluntário do débito às fls. 91/93.

 Às fls. 94 a parte exequente pugnou pelo levantamento do valor.

 É o relatório.

D E C I D O.

Tendo o devedor satisfeito integralmente a obrigação executada, entendo 

que o processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 Por conseguinte, autorizo o levantamento da importância depositada 

mediante a expedição de alvará em favor da credora/exequente 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, a ser depositado na conta bancária indicada às fls. 94.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 16 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 193962 Nr: 10081-35.2015.811.0055

 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: ANGELITA ALVES CORREA CASSANIGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUINTÃO - 

OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10081-35.2015 (Cód. 193962)

VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 19 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.: 140496 Nr: 11068-13.2011.811.0055

 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: RENILDA MENIN LANZARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação para concessão de 

Aposentadoria Rural por Idade, proposta por Renilde Menin Lanzarin em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para condenar o 

requerido a conceder e implantar em favor da autora o benefício 

previdenciário de aposentadoria rural por idade, equivalente a um salário 

mínimo, tendo como termo inicial (data do início do benefício - DIB) a data 

da interposição da presente ação e, por conseguinte, nos termos do artigo 

487, I, do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Outrossim, a correção monetária retroagirá à data da 

interposição da ação incidindo sobre o débito previdenciário a partir do 

vencimento de cada prestação, devendo-se, diante do novo regramento 

estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão 

geral, no julgamento do RE 870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E.No tocante 

aos honorários sucumbenciais, considerando a iliquidez da sentença, 

deixo para fixar o percentual devido na oportunidade da liquidação do 

julgado, nos termos do art. 85, §2º, II, do NCPC, o qual recairá somente 

sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos do 

enunciado da Súmula n.º 111 do STJ.No que tange as custas e despesas 

processuais, o INSS está isento de seu pagamento, de acordo com a Lei 
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Estadual.Havendo ou não a interposição de recurso, proceda-se com a 

remessa do processo à Instância Superior, posto que a presente decisão 

está sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do Código de 

Processo Civil em vigência.Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 24 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 247751 Nr: 14950-70.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPACTA COMERCIAL LTDA - 

SUPERMERCADOS BIG MASTER, GILBERTO DOS SANTOS, DJALMA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ROSA MANZANO - 

OAB:15.808, FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - 

OAB:15.280 E, HITLER SANSÃO SOBRINHO - OAB:OAB/MT 17.757, 

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864, LEONARDO DA 

SILVA CRUZ - OAB:6660/MT, RENATO MELON DE SOUZA NEVES - 

OAB:18.608

 INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DOS EXECUTADOS GILBERTO DOS 

SANTOS E DJALMA DOS SANTOS, para que regularizem sua 

representação processual nos autos, com o devido instrumento de 

mandato de procuração, conforme preceitua o art. 103 NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 134895 Nr: 5017-83.2011.811.0055

 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: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

 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:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Aposentadoria 

Rural por Idade c/c pedido de assistência judiciária, proposta por 

Francisco Pereira da Silva em face do Instituto Nacional de Seguro Social 

(INSS), para condenar o requerido a conceder e implantar em favor do 

autor o benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade, 

equivalente a um salário mínimo, tendo como termo inicial (data do início do 

benefício - DIB) a data da interposição da presente ação, e, por 

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

Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito.Outrossim, a 

correção monetária retroagirá à data da interposição da ação incidindo 

sobre o débito previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, 

devendo-se, diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo 

Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 

870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E.No tocante aos honorários 

sucumbenciais, considerando a iliquidez da sentença, deixo para fixar o 

percentual devido na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do 

art. 85, §2º, II, do NCPC, o qual recairá somente sobre as prestações 

vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula 

n.º 111 do STJ.No que tange as custas e despesas processuais, o INSS 

está isento de seu pagamento, de acordo com a Lei Estadual.Havendo ou 

não a interposição de recurso, proceda-se com a remessa do processo à 

Instância Superior, posto que a presente decisão está sujeita à remessa 

necessária, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil em 

vigência.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 24 

de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 52284 Nr: 2037-42.2006.811.0055

 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: CELECINA DE SOUZA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 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.: 125713 Nr: 4682-98.2010.811.0055

 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: VERONICA BELEM DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA 

SERRA-MT, ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE 

SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 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.: 165839 Nr: 4799-50.2014.811.0055

 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: EDSON SADAMI KAVABATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI F. VILELA PLETSCH - OAB:16261-0, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 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.: 141517 Nr: 858-63.2012.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CÉSAR DAVOLI LADEIA, JOSE 
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MARTINHO FILHO, ZERI DOS SANTOS E CIA LTDA ME - ASSISTEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT, MARCOS CARDOZO DALTO - 

OAB:11466, WILSON DALTO - OAB:1 682-A

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 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.: 216226 Nr: 6854-03.2016.811.0055

 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: ODILON DA SILVA MARIANO, EDUARDO FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 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.: 209634 Nr: 1841-23.2016.811.0055

 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: JOÃO DE SOUZA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 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.: 133363 Nr: 3299-51.2011.811.0055

 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: NAIR PEREIRA CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 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.: 136007 Nr: 6224-20.2011.811.0055

 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: ILDA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 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.: 142634 Nr: 2072-89.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCILENE MARIA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 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.: 137905 Nr: 8281-11.2011.811.0055

 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: ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 142362 Nr: 1767-08.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRTUDE CORDAO SANDRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 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.: 140423 Nr: 10985-94.2011.811.0055

 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: DELVAIR PINTO MAGALHÃES, MARIA MAGALHAES 

PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 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.: 149513 Nr: 9490-78.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERSENY PEREIRA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 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.: 152583 Nr: 1231-60.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA MENDES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 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.: 156756 Nr: 5372-25.2013.811.0055

 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: GENIVALDO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 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.: 167276 Nr: 7326-72.2014.811.0055

 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: MARIA DAS DORES DE SOUSA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 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.: 156054 Nr: 4662-05.2013.811.0055

 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: VANUSA ROSA CUNHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 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.: 204288 Nr: 18195-60.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA LOPES BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 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.: 187097 Nr: 4300-32.2015.811.0055

 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: JOSE CHIODI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 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.: 144651 Nr: 4280-46.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIVALDO BASTOS SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 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.: 205492 Nr: 19154-31.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORISVALDO RAIMUNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 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.: 212837 Nr: 4370-15.2016.811.0055

 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: STELAMAR DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 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.: 277677 Nr: 7157-46.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo 

aos embargos, nos termos do artigo 919, §1º do Código de Processo 

Civil.Intime-se o embargado para, no prazo de 30 dias, querendo, 

apresentar impugnação, nos termos do artigo 17, caput, da LEF.Após, 

volvam-me conclusos para deliberação.Às providências.Tangará da 

Serra/MT, 23 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 161536 Nr: 12222-95.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICO SANDRO SUARES - 

OAB:8264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT
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 Execução Fiscal

Processo n.º 12222-95.2013 (Cód. 161536)

VISTOS, ETC.

Considerando que foi concedido efeito suspensivo à execução nos 

embargos aviados, aguarde-se o julgamento definitivo dos autos em 

apenso.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 23 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.: 2716 Nr: 598-74.1998.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILMARA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO EDUARDO DE CASTRO 

POLIDO - OAB:64007-PR, VERONICA CAMARA ROMANI - 

OAB:OAB/MT 19.057-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AÉRCIO PEREIRA JUNIO - 

OAB:5854-A

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 9551 Nr: 2193-74.1999.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDETE CANGUSSU RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7.074 OAB/MT, 

PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Carlos Lorensini - 

OAB:6250

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 21790 Nr: 1024-13.2003.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FERREIRA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, IRINEU MARCELO - OAB:61074/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DA SILVA CASTANHO 

MAX - OAB:3.779

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 23163 Nr: 2911-32.2003.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, IRINEU MARCELO - OAB:61074/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lurdes Barbosa 

Bastos - OAB:3833-MT

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 23267 Nr: 3057-73.2003.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE ALMEIDA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, IRINEU MARCELO - OAB:61074/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DA SILVA CASTANHO 

MAX - OAB:3.779

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 25226 Nr: 1227-38.2004.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO MOURA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, IRINEU MARCELO - OAB:61074/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 105974 Nr: 4715-59.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIRA ROBERTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLI DE OLIVEIRA 

GALLEGO - OAB:10755/MT, PRICILLA SQUINELLO NOGUEIRA - 

OAB:11132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão
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 Cod. Proc.: 108460 Nr: 7106-84.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES RODRIGUES CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, CLÁDIS MARIA BENINCÁ - OAB:35405-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 111290 Nr: 1525-54.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS RODRIGUES COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 122741 Nr: 1800-66.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FRANCISCO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 125537 Nr: 4522-73.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE MELO DE SOUZA

 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:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 160613 Nr: 10620-69.2013.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMIRA NAGEL BACKENDORF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 195874 Nr: 11483-54.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANDIDO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 182579 Nr: 395-19.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELITA SILVA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Defiro o pedido de desistência da testemunha acima formulado, bem como 

o prazo de 05 (cinco) dias para juntada de substabelecimento .

Considerando que muito embora a prova constitua ônus da parte, tem por 

destinatário o Juiz e visa convencê-lo a respeito dos fatos controvertidos, 

com arrimo nos poderes processuais da ampla condução e da instrução 

conferidos ao juiz (artigo 370 do novo Código de Processo Civil), bem 

assim pelo patente desinteresse do demandado em sua colheita, já que 

não compareceu a presente solenidade, hei por bem dispensar o 

depoimento pessoal da parte autora.

Por fim, restituo os autos à secretaria para que se proceda com o 

cumprimendo do último parágrafo da decisão de fl. 92.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 144167 Nr: 3764-26.2012.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIO TANGARA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUELLY PEREIRA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 22.442-A, JONAS DA SILVA - OAB:16978-MT, 

ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A

 Execução Fiscal nº 3764-26.2012 (Cód. 144167)

VISTOS, EM CORREIÇÃO.

Defiro o pedido formulado na petição de folha retro e, por conseguinte, 

procedo com a tentativa de penhora online do valor de R$ 31.770,98 nas 
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contas do executado, através do Sistema BACENJUD (LEF, arts. 10 e 11, I 

e NCPC 854, caput).

Por conseguinte, determino que os autos permaneçam no gabinete até que 

se processe a ordem de constrição de valores, nos termos do item 

2.19.1.3 da CNGC.

 Sendo frutífera a tentativa supra, intime-se imediatamente o executado 

pelo correio, mediante remessa de cópia do termo/auto de penhora (art. 

12, §1º da LEF), para fins de ciência e, querendo, oferecer embargos no 

prazo de 30 dias, ao que deverá garantir o juízo (art. 16, §1º da LEF).

Anoto, desde já, que se o aviso de recebimento não for subscrito pelo 

executado, pessoalmente, ou por seu representante legal, deverá ser 

efetuada sua intimação através de Oficial de Justiça, ex vi artigo 12,§3º da 

LEF.

Não havendo penhora de valores, intime-se o exequente em 

prosseguimento, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento.

 Por fim, ante a pretensão retro, proceda-se com as anotações e 

retificações de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 17 de novembro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 146880 Nr: 6631-89.2012.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIO TANGARA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUELLY PEREIRA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 22.442-A, JONAS DA SILVA - OAB:16978-MT, 

ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A

 Execução Fiscal nº 6631-89.2012 (Cód. 146880)

VISTOS, EM CORREIÇÃO.

Defiro o pedido formulado na petição de fl.47 e, por conseguinte, procedo 

com a tentativa de penhora online do valor de R$ 104.889,48 nas contas 

do executado, através do Sistema BACENJUD (LEF, arts. 10 e 11, I e NCPC 

854, caput).

Por conseguinte, determino que os autos permaneçam no gabinete até que 

se processe a ordem de constrição de valores, nos termos do item 

2.19.1.3 da CNGC.

 Sendo frutífera a tentativa supra, intime-se imediatamente o executado 

pelo correio, mediante remessa de cópia do termo/auto de penhora (art. 

12, §1º da LEF), para fins de ciência e, querendo, oferecer embargos no 

prazo de 30 dias, ao que deverá garantir o juízo (art. 16, §1º da LEF).

Anoto, desde já, que se o aviso de recebimento não for subscrito pelo 

executado, pessoalmente, ou por seu representante legal, deverá ser 

efetuada sua intimação através de Oficial de Justiça, ex vi artigo 12,§3º da 

LEF.

Finalmente, não havendo penhora de valores, intime-se o exequente em 

prosseguimento, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento.

 Em tempo, ante o teor da petição retro, efetue-se as anotações no 

sistema.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 17 de novembro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1471 Nr: 183-96.1995.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Borges de Moura, Elvan Borges Ribeiro, 

SILVANETE MEDEIROS MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:MT 

22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para conceder o prazo de 10(dez) dias, para a que a 

parte autora manifeste nos autos, tudo de conformidade com o teor da 

petição da autora acostada as fls.198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 155927 Nr: 4535-67.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE MARIA NEVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para conceder ao advogado da parte autora o prazo 

de 30(trinta) dias para manifestação. Certifico ainda que decorrido o prazo 

estipulado, impulsiono para intimar o Advogado da parte autora para dar 

prosseguimento no processo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 167165 Nr: 7152-63.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 INTMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS PELA 

PARTE AUTORA AS FLS. 395.NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1363 Nr: 169-49.1994.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO DOS SANTOS, RONALDO SANTOS, 

ESPOLIO DE JOÃO GOBBO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSEMEIRE FABRIN BRAGA - 

OAB:MT- 4.074

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DA PENHORA 

REALIZADA NO ROSTO DOS AUTOS DE NUMERO 

0831483-46.2016.8.12.0001, NA VARA DE FALENCIA, RECUPERAÇÃO, 

INSOBENCIA E CARTA PRECATORIA CIVEL DE CAMPO GRANDE-MS, 

CONFORME FLS. 759/763, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 148608 Nr: 8512-04.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITALAB CENTRO DE DIAGNOSTICOS 

LABORATORIOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA - 

OAB:23.592-O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 
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LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, PATRICIA ELISA VIEIRA BRITO 

- OAB:10304-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 5.475, MARISTELA FÁTIMA MORIZZO NASCIMENTO - 

OAB:5408/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA/EXEQUENTE, PARA JUNTAR AOS 

AUTOS CÁLCULO ATUALIZADO DA DÍVIDA, PARA AS PROVIDÊNCIAS 

NECESSÁRIAS PARA CUMPRIMENTO INTEGRAL DA DECISÃO DE FLS. 

396.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 172852 Nr: 15064-14.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE (BRASIL) S/A BANK - BANCO 

MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO WAGNER ZAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

QUANTO A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA ABAIXO 

TRANSCRITO, BEM COMO INFORMAR O ENDEREÇO ATUALIZADO DA 

PARTE EXECUTADA PARA FINS DE PROCEDER A INTIMAÇÃO DO MESMO 

DO AUTO DE AVALIAÇÃO ACOSTADO AOS AUTOS AS FLS. 139-142, 

sendo NÃO FOI POSSIVEL INTIMAR Antonio Wagner Zago, em virtude de 

não tê-la encontrado no endereço, sendo que, estive no local várias 

vezes em datas e horários diferentes e encontrei a casa vazia. Por fim, 

vizinhos informaram que o executado está internado em hospital na capital 

do estado para tratamento de saúde sem qualquer previsão de retorno, 

informação que foi confirmada pelo filho do executado por telefone.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 121774 Nr: 901-68.2010.811.0055

 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: MARCIA ZANELLA SCALCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA 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: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9.069.A-MT, IONÉIA ILDA VERONEZE - OAB:9.070-OAB-MT, JOSÉ 

CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:16168-A/MT

 Vistos,

Retornem os autos ao contador para que proceda a evolução dos valores 

pagos a maior pelo autor nas primeiras 25 parcelas a fim de se proceder a 

devida compensação e apuração do saldo efetivamente devedor do autor.

Destaque-se que para fins de compensação, deverá o valor excedente de 

cada parcela paga integralmente, qual seja R$ 99,21 evoluída nos mesmos 

termos do financiamento para compensação final.

Complementados os cálculos, oportunize-se nova manifestação das 

partes e então conclusos para apreciação das impugnações já 

apresentadas, bem como de eventuais impugnações a complementação 

dos calculos e então conclusos, para definição do saldo devedor do autor.

Intimem-se. Cupra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123732 Nr: 2713-48.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADHEMAR CARLOS RODRIGUES CRUZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADHEMAR CARLOS RODRIGUES 

CRUZADO - OAB:9740-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimação da parte requerida, para no prazo de 05 (cinco) dias promover 

o pagamento das custas processuais ao FUNAJURIS no valor de R$ 

372,00 (trezentos e setenta e dois reais), e a Taxa Judiciária no valor de 

R$ 227,79 ( duzentos e vinte e sete reais e setenta e nove centavos) 

podendo as guias serem retiradas em qualquer posto do Funajuris ou no 

site www.tjmt.jus.br, juntando-as aos autos devidamente recolhidas, bem 

como efetuar o pagamento do DISTRIBUIDOR/CONTADOR não oficializado 

no valor de R$ 110,19 ( cento e dez reais e dezenove centavos), 

depositando na c/c 104126-6, Ag. 1321-8, Banco do Brasil S/A, em nome 

de Josué Matheus de Mattos, CPF 238 698 799-04, comprovando o 

pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Bem como em cumprimento ao 

Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja pagamento será emitida certidão 

de débito consistente ao valor das custas cobradas e taxas a ser 

encaminhado ao DCA (departamento de controle e arrecadação TJ-MT) 

para serem distribuídos ao tabelionato de protesto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142692 Nr: 2139-54.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINE RODRIGUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMETRIO - 

OAB:15904/MT, JORGE JOSÉ NOGA JUNIOR - OAB:12.350-MT, 

LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549/MT

 Intimação da parte requerida, para no prazo de 05 (cinco) dias promover 

o pagamento das custas processuais ao FUNAJURIS no valor de R$ 

167,72 (cento e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos), e a 

Taxa Judiciária no valor de R$ 90,99 ( noventa reais e noventa e nove 

centavos), podendo as guias serem retiradas em qualquer posto do 

Funajuris ou no site www.tjmt.jus.br, juntando-as aos autos devidamente 

recolhidas, bem como efetuar o pagamento do DISTRIBUIDOR/CONTADOR 

não oficializado no valor de R$ 50,22 ( cinquenta reais vinte e dois 

centavos), depositando na c/c 104126-6, Ag. 1321-8, Banco do Brasil 

S/A, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF 238 698 799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Bem como em 

cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja pagamento será 

emitida certidão de débito consistente ao valor das custas cobradas e 

taxas a ser encaminhado ao DCA (departamento de controle e 

arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos ao tabelionato de protesto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 200283 Nr: 14966-92.2015.811.0055

 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: JOSE HENRIQUE ROCKENBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA, 

ZURICH BRASIL SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLEN DE OLIVEIRA 

TRETTEL - OAB:14337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE AZEVEDO - 

OAB:21079/0, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 

15.013-A, MARCO WENGERKIEWICZ - OAB:24555/PR, TASSIA DE 

AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT

 Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a pretensão da parte autora e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, 

razão por que CONDENO as requeridas, de forma solidária ao pagamento 

de R$ 16.888,00, (fls. 32/33) atinente ao concerto da carroceria de 

madeira, R$ 18.363,00 atinente a perda da carca, R$ 1.800,00 com 

despesas com guincho e lucros cessantes de R$ 3.887,30. Devendo os 

valores serem atualizados pelo INPC desde a data do desembolso de cada 

valor e no que tange aos lucros cessantes a data do evento danoso, 

sendo todas as verbas descritas, acrescidas de juros de mora, 

computados da data do evento danoso. Consigne-se que a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024526/4/2018 Página 220 de 598



responsabilidade da seguradora, no entanto, estará limitada ao contratado 

na apólice (STJ, REsp 925.130/SP). Conto, julgo improcedente o pleito 

atinente a indenização de danos morais pretendidos pela empresa 

requerida. Ante a sucumbência reciproca condeno o requerido ao 

pagamento de honorários ao patrono do autor em 10% do valor da 

condenação e o autor ao pagamento de honorários ao patrono do 

requerido em 10% da diferença entre o valor da condenação e o valor do 

pedido original devidamente atualizada. Devendo as custas serem 

distribuídas observando-se a mesma proporção dos honorários 

sucumbenciais. Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, certifique-se e aguarde-se por 30 dias pedido 

de cumprimento da sentença. Nada sendo requerido, procedam-se as 

providências quanto a cobrança de custas e arquivamento.Cumpra-se 

com urgência. Intimem-se.Tangará da Serra, 23 de abril de 2017Marcos 

Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 222160 Nr: 11824-46.2016.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DE LIRA RAMOS, MARIA 

FRANCISCA FERRO RAMOS, GILNEI LUIS RIZZARDI, MILENA KRAINOVIC 

RIZZARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5MT 

5.730-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Vistos,

Intime-se o exequente para que apresnete cópia legivel e autenticada do 

documento de fls. 170/171, no prazo de 10 dias.

Oportunize-se manifestação do executado, que deverá inclusive indicar a 

localização dos grãos não apreendidos quando do cumprimento da 

cautelar antecedente, bem como se manifestar quanto a eventual 

conversão do presente feito para execução por quantia certa, no que 

gante aos grãos não arrestados.

Sem prejuízo, informem as partes se possuem interesse, devendo 

consignar proposta inicial, para nova tentativa de conciliação.

Após, conclusos para julgamento da imputnação a execução e defesa 

apresentada quanto a cantelar antecedente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144435 Nr: 4038-87.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS BARBOSA, VALNICEIA 

MARIA PICOLI BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT, NILTON MASSAHARU MURAI - OAB:16783/O, VLAMIR 

MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT

 Intimação da parte requerida, para no prazo de 05 (cinco) dias promover 

o pagamento das custas processuais ao FUNAJURIS no valor de R$ 

335,45 (trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), 

podendo as guias serem retiradas em qualquer posto do Funajuris ou no 

site www.tjmt.jus.br, juntando-as aos autos devidamente recolhidas, bem 

como efetuar o pagamento do DISTRIBUIDOR/CONTADOR não oficializado 

no valor de R$ 100,45 ( cem reais quarenta e cinco centavos), 

depositando na c/c 104126-6, Ag. 1321-8, Banco do Brasil S/A, em nome 

de Josué Matheus de Mattos, CPF 238 698 799-04, comprovando o 

pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Bem como em cumprimento ao 

Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja pagamento será emitida certidão 

de débito consistente ao valor das custas cobradas e taxas a ser 

encaminhado ao DCA (departamento de controle e arrecadação TJ-MT) 

para serem distribuídos ao tabelionato de protesto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232562 Nr: 21535-75.2016.811.0055

 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: GONÇALO PINTO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEANDRO MACHADO DA VEIGA 

- OAB:20928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 Intimação da parte requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias promover 

o pagamento das custas processuais ao FUNAJURIS no valor de R$ 

584,77 (quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos), e a 

Taxa Judiciária no valor de R$ 630,18 ( seiscentos e trinta reais e dezoito 

centavos) podendo as guias serem retiradas em qualquer posto do 

Funajuris ou no site www.tjmt.jus.br, juntando-as aos autos devidamente 

recolhidas, bem como efetuar o pagamento do DISTRIBUIDOR/CONTADOR 

não oficializado no valor de R$ 110,19 ( cento e dez reais e dezenove 

centavos), depositando na c/c 104126-6, Ag. 1321-8, Banco do Brasil 

S/A, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF 238 698 799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Bem como em 

cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja pagamento será 

emitida certidão de débito consistente ao valor das custas cobradas e 

taxas a ser encaminhado ao DCA (departamento de controle e 

arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos ao tabelionato de protesto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136433 Nr: 6686-74.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANI CLEDI RUPPEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALFREDO PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO RIBEIRO QUERENDO - 

OAB:10452/MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 Intimação da parte requerida, para no prazo de 05 (cinco) dias promover 

o pagamento das custas processuais ao FUNAJURIS no valor de R$ 

335,45 (trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), e a 

Taxa Judiciária no valor de R$ 129,94 ( cento e vinte nove reais e noventa 

e quatro centavos) podendo as guias serem retiradas em qualquer posto 

do Funajuris ou no site www.tjmt.jus.br, juntando-as aos autos 

devidamente recolhidas, bem como efetuar o pagamento do 

DISTRIBUIDOR/CONTADOR não oficializado no valor de R$ 100,45 ( cem 

reais e quarenta e cinco centavos), depositando na c/c 104126-6, Ag. 

1321-8, Banco do Brasil S/A, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF 

238 698 799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. 

Bem como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja 

pagamento será emitida certidão de débito consistente ao valor das custas 

cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA (departamento de controle e 

arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos ao tabelionato de protesto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1737 Nr: 48-50.1996.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: OLIDETE ROTAVA E OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPEL AGROPECUÁRIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA NATÉRCIA DA SILVA 

- OAB:OAB/MG 67.847, GERALDO MAGELA LEITE - OAB:65842/MG, 
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GUSTAVO OLIVEIRA CHALFUN - OAB:81424/MG, JOSE DE ARIMATÉIA 

SALES DE ANDRADE - OAB:OAB/MG-24267

 Vistos,

Intime-se a advogada indicada a fls. 590 para que informe a parte que 

representa, apresentando procuração ou justificando a impossibilidade, 

colhendo-se a manifestação das partes quanto a resposta.

Outrossim, no que tange a impugnnção a avaliação, encaminhe-se ao 

Juízo Deprecado cópia da mesma, bem como da manifestação do 

exequente e da advogada indicado, para deliberação sobre tal matéria, 

nos termos do §2 do artigo 914 do CPC.

Por fim, no que tange ao pedido de liberação do crédito penhorado até o 

momento, certifique-se o montante penhorado e intime-se o executado 

para que se manifeste e então conclusos para deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206145 Nr: 19783-05.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. ALVES DE OLIVEIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT, RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 16.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Intimação das partes, para no prazo de 05 (cinco) dias promoverem o 

pagamento das custas processuais ao FUNAJURIS no valor de R$ 832,28 

(oitocentos e trinta e dois reais e vinte e oito centavos), sendo que a parte 

requerente pagará 50% que corresponde o valor de R$ 416,14 

(quatrocentos e dezesseis reais e quatorze centavos) e a parte requerida 

pagará os outros 50% que corresponde o valor de R$ 

416,14(quatrocentos e dezesseis reais e quatorze centavos) e a Taxa 

Judiciária no valor de R$ 873,68 ( oitocentos e setenta e três reais e 

sessenta e oito centavos) sendo que a parte requerente pagará 50% que 

corresponde o valor de R$ 436,84 (quatrocentos e trinta e seis reais e 

oitenta e quatro centavos) e a parte requerida pagará os outros 50% que 

corresponde o valor de R$ 436,84 (quatrocentos e trinta e seis reais e 

oitenta e quatro centavos), podendo as guias serem retiradas em qualquer 

posto do Funajuris ou no site www.tjmt.jus.br, juntando-as aos autos 

devidamente recolhidas, bem como efetuar o pagamento do 

DISTRIBUIDOR/CONTADOR não oficializado no valor de R$ 100,45 ( cem 

reais e quarenta e cinco centavos), sendo que a parte requerente pagará 

50% que corresponde o valor de R$ 50,22 (cinquenta reais e vinte e dois 

centavos) e a parte requerida pagará os outros 50% que corresponde o 

valor de R$ 50,22 (cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos), 

depositando na c/c 104126-6, Ag. 1321-8, Banco do Brasil S/A, em nome 

de Josué Matheus de Mattos, CPF 238 698 799-04, comprovando o 

pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Bem como em cumprimento ao 

Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja pagamento será emitida certidão 

de débito consistente ao valor das custas cobradas e taxas a ser 

encaminhado ao DCA (departamento de controle e arrecadação TJ-MT) 

para serem distribuídos ao tabelionato de protesto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 16187 Nr: 2393-13.2001.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACAR COMERCIO E TRASPORTE DE DERIVADOS DE 

PETROLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERRARINI E NATT FERRARINI, JAIME 

FERRARINI, TANIA ANTONIA NATT FERRARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA VERONICA MORCELI 

RODRIGUES - OAB:21188/O, LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - OAB:16290

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADHEMAR CARLOS 

RODRIGUES CRUZADO - OAB:9740-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA INFORMAR NOS 

AUTOS DADOS PARA LIBERAÇÃO DE ALVARA, CONFORME DECISÃO DE 

FLS. 348, COMO: CPF EM CASO DE PESSOA FISICA; CNPJ EM CASO DE 

PESSOA JURIDICA, BANCO, NUMERO DO BANCO, AGENCIA, CONTA 

CORRENTE. NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 109318 Nr: 7952-04.2008.811.0055

 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: FELIX UMBERTO SIMONETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

QUANTO AOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA PARTE REQUERIDA 

AS FLS. 1609/1623, NO PRAZO LEGAL

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 182905 Nr: 894-03.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT

 Diante do exposto, declaro remidos 24 (vinte e quatro) dias, num total de 

03 dias trabalhados e 276 horas de frequência escolar, descontados da 

pena de reclusão a que foi condenada, para os efeitos legais, na forma do 

parágrafo 8° do artigo 126 da LEP, ressalvando que restam ainda 

07h25min (sete horas e vinte e cinco minutos) a serem remidas 

oportunamente.OBSERVE a Secretaria de Vara que, pena remida é pena 

cumprida, e sendo assim o tempo de pena a ser descontado em razão da 

remição deve somar-se à pena cumprida (pena cumprida + dias remidos). 

Como têm decidido os nossos Tribunais Pátrios, o tempo de pena remido 

deve ser computado como de pena privativa de liberdade cumprida pelo 

condenado e não simplesmente abatido do total da sanção aplicada.Junto, 

nesta oportunidade, memorial de cálculo atualizado.Determino que seja 

oficiada a Diretora da Cadeia Pública, afim de que informe se a 

recuperanda estudou e/ou trabalhou em outros períodos além de 

março/2014 e março a outubro/2017, e em caso positivo encaminhe as 

planilhas, para posterior remição de pena.Em seguida, dê-se VISTA à 

Defesa e depois ao Ministério Público (Resolução nº 113/2010, do CNJ), 

para manifestação quanto ao novo cálculo.Após, RETORNEM os autos 

CONCLUSOS para homologação do cálculo e envio de cópia ao 

recuperando.Cumpra-se. Às providências. Tangará da Serra - MT, 20 de 

abril de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 197996 Nr: 13143-83.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE ALVES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Andre Alves de Brito, Cpf: 01339592100, Rg: 1743611-7 

SSP MT Filiação: Jose Pereira de Brito e Jucelina Alves de Brito, data de 

nascimento: 07/10/1987, brasileiro(a), natural de Tangará da serra-MT, 

solteiro(a), estudante, Endereço: Rua 20 Esq. Com Rua 13-A Nº 1087-N, 

Bairro: Jd. Mirante, Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:TOMAR CIENCIA DA DECISÃO CONDENATÓRIA, CUJA PARTE 

DISPOSITIVA SEGUE ABAIXO, DEVENDO MANIFESTAR O DESEJO DE 

RECORRER

Resumo da inicial:
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Decisão/Despacho:DISPOSITIVO Isto posto, com arrimo nestes 

fundamentos JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal consubstanciada pela denúncia de fls. 02/04, para CONDENAR o 

réu Andre Alves de Brito, brasileiro, solteiro, natural de Tangará da 

Serra/MT, nascido aos 07/10/1987, portador do RG 17436117 SSP/MT e 

CPF 013.395.921-00, filho de José Pereira de Brito e de Jucelina Alves de 

Brito, residente na Rua 20, nº 1187-N, Jardim Mirante, nesta cidade e 

Comarca de Tangará da Serra/MT, como incurso na prática do crime 

descrito no artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal, bem como, com arrimo no 

art. 386, III, do CPP, ABSOLVO-O da prática do crime descrito no art. 330, 

do Código Penal e da contravenção penal descrita no art. 19, do 

Decreto-Lei 3.688/41. Em observância as diretrizes dos arts. 59 e 68 do 

Código Penal passo a dosar-lhes a reprimenda. O Código Penal atribui para 

o crime de furto qualificado, a pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) 

anos, e multa. Verificando as condições do acusado e do crime, passo a 

dosimetria da pena atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 

do Código Penal. Culpabilidade – a meu ver é normal ao tipo penal. 

Antecedentes – possui, porém, serão considerados como circunstância 

agravante. Conduta Social – sem elementos para suficientes para ser 

avaliada. Personalidade da Agente – não restou demonstrada. Motivos – 

são inerentes ao fato. Circunstâncias – As circunstâncias no caso 

qualificam o crime, já que ele foi praticado em concurso de pessoas. 

Consequências – a meu ver não foram graves. Comportamento da vítima – 

não contribuiu para a atividade criminosa. Após análise das circunstâncias 

judiciais, sopesando uma a uma e considerando favoráveis ao réu, fixo a 

pena-base em 02 (dois) anos de reclusão. Em relação a pena de multa, 

atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo 

em 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em 

conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP). No caso inexistem 

circunstâncias atenuantes, contudo, verifico a presença da agravante da 

reincidência, já que o réu possui condenação definitiva nos autos da 

execução penal de código 168693, conforme extrato processual em 

anexo e, considerando que ainda não decorreu o prazo de 05 (cinco) 

anos da extinção da punibilidade, majoro a pena em 03 (três) meses. De 

outro giro, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, logo, fica 

a pena final em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão. Nos termos 

do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial 

semiaberto ao cumprimento da reprimenda, tendo em vista o 

reconhecimento da reincidência. Portanto, fica a pena privativa de 

liberdade definitiva do réu André Alves de Brito em 02 (dois) anos e 03 

(três) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados 

unitariamente no mínimo legal. A substituição de pena fica negada, com 

respaldo no artigo 44, II, do Código Penal, diante do reconhecimento da 

reincidência. Finalizando, quanto ao direito de apelar em liberdade, insta 

observar que, o réu respondeu ao processo em liberdade e, considerando 

que os requisitos da prisão preventiva encontram-se ausentes, portanto, 

com arrimo no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, concedo ao 

réu a oportunidade de recorrer em liberdade da presente sentença. Isento 

o réu do pagamento das custas e despesas processuais. Proceda-se a 

destruição dos objetos apreendidos às fls. 08 e descritos nos itens 02 e 

03. Transitada esta sentença em julgado, expeça-se a guia definitiva de 

execução de pena, e, em seguida, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral e 

ao Instituto de Identificação. Publique-se. Registre-se. ntimem-se. 

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 220448 Nr: 10423-12.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN BARBOSA DE LIMA NOBRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Dias de Alencar 

Neto - OAB:14.859, Jean Michel Sanches Piccoli - OAB:15.877

 Intimação do patrono do reu para fornecer endereço atualizado deste, a 

fim de intimação para audiencia de suspensão condicional do processo.

Ingrid Balconi

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 182905 Nr: 894-03.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT

 Execução Número: 894-03.2015.811.0055Nome Reeducando: Alessandra 

de OliveiraPena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional 

Progressão RegimeCondenacoes: 1a 8m 0d 18/10/2012 13/12/2016 1/3 - 

Comum Primário 1/6 - Comum 5a 8m 0d 12/12/2016 13/12/2016 1/1 - 

Hediondo Reincidente 3/5 - Hediondo ReincidenteQuantidade total de Dias 

Multa: 520Data Inicial Data FinalDetraçõesObservações18/10/2012 

22/03/201309/03/2015 04/09/201505/09/2015 24/11/201526/04/2013 

26/04/2013 fls. 40 e decisão de fls. 19522/05/2013 22/05/2013 fls. 46 e 

decisão de fls. 19525/06/2013 25/06/2013 fls. 54 e decisão de fls. 

19521/10/2013 21/10/2013 fls. 49 e decisão de fls. 19522/01/2014 

22/01/2014 fls. 50 e decisão de fls. 19503/04/2014 03/04/2014 fls. 51 e 

decisão de fls. 19529/05/2014 29/05/2014 fls. 53 e decisão de fls. 

19518/09/2014 18/09/2014 fls. 55 e decisão de fls. 195Dias 

RemidosRemiçõesObservações3 decisão de fls. 19524 Decisão fls. 

212Data de Prisão Definitiva: 13/12/2016Total da Pena: 7a 4m 0dRegime 

Atual: FechadoData base para progressão de regime 13/12/2016 

Informações para progressão de regimeData para progressão de regime 

09/05/2020Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações 

+ Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia13/12/2016 + 3a 5m 24d + 0a 

0m 0d - 0a 0m 0d - 27 - 1Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - 

Interrupção + Detração(13/12/2016 - 13/12/2016) -0a 0m 0d+1a 2m 0d(0a 

0m 0d) - 0a 0m 0d+1a 2m 0d= 1a 2m 0dData base para Livramento 

Condicional 13/12/2016 Informações sobre livramento condicionalData 

Livramento Condicional 08/12/2021Fórmula do Requisito Temporal: 

Data-base + Soma das Frações + Interrupção - Detração - Remição - 1 

dia13/12/2016 + 6a 2m 20d + 0a 0m 0d - 1a 2m 0d - 27- 1Pena Restante a 

partir da data Atual 4a 8m 26d Informações sobre término da PenaFórmula 

do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia13/12/2016 + 7a 4m 0d + 0a 0m 0d 

- 1a 2m 0d - 27- 1Pena Cumprida até data Atual 2a 6m 7dData do Término 

da Pena: 16/01/2023

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 61559 Nr: 3140-50.2007.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBERSON FORTUNATO RAFAEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Eberson Fortunato Rafael Filiação: Aparecido Donizeti 

Rafael e Maria Fortunato Amaro, data de nascimento: 15/09/1987, 

brasileiro(a), natural de Umuarama-PR, convivente, desempregado, 

Endereço: Centro de Detenção Provisorio, Cidade: Pontes e Lacerda-MT

Finalidade:CONSTITUIR NOVO PATRONO AOS AUTOS NO PRAZO DE 10 

(DEZ) DIAS, ONDE, EM CASO DE INÉRCIA, SER ASSISTIDO PELA 

DEFENSORIA PUBLICA

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 277045 Nr: 6614-43.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE MARTINS DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: helio dos santos - OAB:

 Autos de Processo Crime nº 4717-77.2018 cód. 274666

Vistos em Correição.

Notifiquem-se a denunciada Irene Martins Dourado, para no prazo de 10 

(dez) dias oferecer, por escrito, defesa prévia, em cuja peça pode 
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suscitar preliminares, exceções, invocar todas as razões de defesa, 

oferecer documentos e justificações e arrolar testemunhas (art. 55, caput 

e § 1º, da Lei nº 11.343/06).

Informando os denunciados se possui advogado (ou indicando advogado 

de sua preferência), deverá o senhor Oficial de Justiça dirigir-se até o 

endereço do profissional indicado para dar-lhe ciência da ação penal. Em 

caso contrário, o Oficial de Justiça indagará os denunciados se possuem 

condições de constituir advogado, tudo a ser certificado nos autos.

Não apresentada a defesa no prazo legal, fica nomeado Defensor Público 

para proceder à defesa dos acusados (§3º, art. 55, Lei nº 11.343/06), 

devendo o cartório, observado o transcurso do prazo anterior, certificar e 

dar vista dos autos à Defensoria Pública para, no prazo de dez dias, 

apresentar a defesa.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para lançar 

decisão de absolvição sumária (art. 397 do CPP), recebimento, não 

recebimento ou rejeição da denúncia (art. 56, c/c art. 55, da Lei nº 

11.343/06).

 Requisite-se, com urgência, o laudo pericial definitivo de substância 

entorpecente.

Considerando que a petição de fls. 58/76 não se encontra devidamente 

assinada pelo seu subscritor, DETERMINO a sua intimação para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sanar a irregularidade citada.

 Após, conclusos com a urgência que o caso requer.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Tangará da Serra, 24 de abril de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 228314 Nr: 16977-60.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIMIRO BORDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7.557/MT

 Intimação do patrono do reeducando para manifestar-se quanto ao 

cálculo de pena anexo aos autos, no prazo legal.

Ingrid Balconi

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 171284 Nr: 12749-13.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO PAULO DOS REIS MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIRA MOURA SOARES - 

OAB:13.934/MT

 Ex positis, em consonância com a manifestação do parquet (fls. 98/98 

verso):1) DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Danilo Paulo 

dos Reis Matos, já qualificado nos autos, tendo em mira que as condições 

do benefício da suspensão condicional do processo foram efetivamente 

cumpridas, o que faço com supedâneo no artigo 89, § 5º, da Lei nº 

9.099/95.2) Transitada em julgado a presente sentença de extinção da 

punibilidade, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas na 

distribuição e no relatório. 3) Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor e aos órgãos de 

praxe, na forma do artigo 1.453, III, da CNGC/MT. 4) Tratando-se de 

sentença extintiva da punibilidade, dispensável se faz a intimação pessoal 

do réu Danilo Paulo dos Reis Matos bastando a de seu defensor, a teor do 

art. 1.387 da CNGC/MT.5) Por fim, havendo objetos apreendidos nos 

autos, proceda-se na forma da CNGC/MT.6) CIÊNCIA ao Ministério Público 

e à Defesa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra, 23 de abril de 2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 166790 Nr: 6515-15.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO ZANELATO MELATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

SANCHES DA COSTA - OAB:20.491/MT

 Ex positis, em consonância com a manifestação do parquet (fls. 69/69 

verso):1) DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Aparecido 

Zanelato Melato, já qualificado nos autos, tendo em mira que as condições 

do benefício da suspensão condicional do processo foram efetivamente 

cumpridas, o que faço com supedâneo no artigo 89, § 5º, da Lei nº 

9.099/95.2) Transitada em julgado a presente sentença de extinção da 

punibilidade, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas na 

distribuição e no relatório. 3) Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor e aos órgãos de 

praxe, na forma do artigo 1.453, III, da CNGC/MT. 4) Tratando-se de 

sentença extintiva da punibilidade, dispensável se faz a intimação pessoal 

do réu Aparecido Zanelato Melato bastando a de seu defensor, a teor do 

art. 1.387 da CNGC/MT.5) Por fim, havendo objetos apreendidos nos 

autos, proceda-se na forma da CNGC/MT.6) CIÊNCIA ao Ministério Público 

e à Defesa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra, 23 de abril de 2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 155150 Nr: 3764-89.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MOURA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

ALENCAR CAMPOS - OAB:4123/MT

 Ex positis, em consonância com a manifestação do parquet (fls. 88/88 

verso):1) DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Edson Moura 

de Araujo, já qualificado nos autos, tendo em mira que as condições do 

benefício da suspensão condicional do processo foram efetivamente 

cumpridas, o que faço com supedâneo no artigo 89, § 5º, da Lei nº 

9.099/95.2) Transitada em julgado a presente sentença de extinção da 

punibilidade, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas na 

distribuição e no relatório. 3) Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor e aos órgãos de 

praxe, na forma do artigo 1.453, III, da CNGC/MT. 4) Tratando-se de 

sentença extintiva da punibilidade, dispensável se faz a intimação pessoal 

do réu Edson Moura de Araujo bastando a de seu defensor, a teor do art. 

1.387 da CNGC/MT.5) Por fim, havendo objetos apreendidos nos autos, 

proceda-se na forma da CNGC/MT.6) CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defesa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra, 23 de abril de 2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 242352 Nr: 10763-19.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIRLEY FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13631

 Proceder a intimação do Advogado do réu para tomar ciência da Carta 

Precatória encaminhada a Comarca de Barra do Bugres /MT, com a 

finalidade de proceder a intimação e o interrogatório do réu , tendo em 

vista que o mesmo não foi encontrado nesta Comarca no endereço 

constante as fls. 57 dos autos.

RECIBO DE DOCUMENTO ENVIADO E NÃO LIDO

 Código de rastreabilidade: 81120183322030

 Documento: 242352.pdf

 Remetente: SECRETARIA DA 2.ª VARA CRIMINAL - TANGARÁ DA SERRA 

- ANTIGA SECRETARIA DA VARA UNICA CRIMINAL ( GRAZIELA DE 

JESUS ALVES )

 Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - BARRA DO BUGRES ( TJMT )

 Data de Envio: 25/04/2018 08:39:14

 Assunto: Carta Precatória-Intimação e Interrogatório
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 254753 Nr: 20462-34.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Martins Lourenço 

- OAB:5154-A

 Autos nº: 20462-34.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 254753.

Vistos.

1. Considerando o pleito acostado pela Defesa, bem como, documentos 

comprobatórios do alegado, juntados nos autos (fls. 86/88), pugnando por 

nova data para realização da audiência retro designada às fls. 85, diante 

da impossibilidade de comparecimento do advogado do réu por motivos de 

saúde, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de 

maio de 2018, às 14:00 horas.

2. INTIME-SE o réu, para comparecimento, sob pena de revelia, a fim de 

ser interrogado.

 3. REQUISITE-SE a do réu junto à Direção do estabelecimento penal onde 

se encontra custodiado, para comparecimento à audiência.

4. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas na denúncia (fls. 08) e na resposta (fls. 80 verso – 

com exceção daquelas que a Defesa informou que comparecerão 

independentemente de intimação).

5. CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado do réu.

CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 23 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.: 165790 Nr: 4708-57.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 Autos nº: 4708-57.2014.811.0055.

Código Apolo nº: 165790.

Vistos etc.

1) Atenta aos autos, tendo em mira que o réu Evanildo Cardoso da Silva foi 

pessoalmente citado, conforme certidão de fls. 74, bem como, 

considerando que a medida cautelar de restrição de suspensão, 

impedimento de renovação, início ou conclusão do procedimento para 

obtenção da carteira nacional de habilitação foi imposta em desfavor do 

réu com a finalidade de compeli-lo a comparecer em Juízo, REVOGO a 

referida restrição, DEVENDO os órgãos competentes ser OFICIADOS para 

regularizar a situação do réu.

2) Ademais, antes de analisar a resposta acostada às fls. 76/78, 

INTIME-SE o causídico para que, no prazo de cinco (05) dias, acoste aos 

autos o indispensável instrumento procuratório.

2.1) Havendo a apresentação do referido documento, CONCLUSOS para 

deliberação.

2.2) Em caso de decurso do prazo consignado sem a devida 

apresentação, CERTIFIQUE-SE, sendo que, após, INTIME-SE pessoalmente 

o réu para constituir novo defensor, no prazo de dez (10) dias, com fulcro 

no artigo 263 do CPP, consignando que, caso não o faça no prazo 

assinalado, será nomeado Defensor Público para promover sua defesa 

nos autos.

2.3) Decorrendo o prazo consignado no item “2.2” sem a devida 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos à Defensoria 

Pública para apresentação de resposta em favor do réu.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 24 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.: 187856 Nr: 4837-28.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ANDRÉ MARINHO 

GRAMARIN - OAB:14551-B, JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - 

OAB:OAB/MT 11.837

 Autos nº: 4837-28.2015.811.0055.

Código Apolo nº: 187856.

Vistos etc.

1. INTIME-SE o advogado subscritor da resposta de fls. 61/73, Dr. José 

Ricardo Ferreira Gomes para, no prazo de dez (10) dias, regularizar a 

representação processual, juntando aos autos o imprescindível 

instrumento de procuração e/ou, substabelecimento, sob as penas da lei.

2. Para os mesmos fins e pelo mesmo prazo INTIME-SE o advogado 

constituído nos autos, Dr. Cláudio André Marinho Gramarin (procuração de 

fls. 60) a fim de que ratifique a resposta apresentada pelo primeiro, ou, 

pugne o que entender de direito.

 3. Decorridos os prazos assinalados, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para deliberação.

CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 24 de abril de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001034-15.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL GONZAGA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0010994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI - 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 27/09/2018, às 08h00min, horário de Mato Grosso, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001037-67.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAYSA MONIQUE SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

MAYCON ANTONIO SOUSA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKELINE APARECIDA WAINER OAB - MT24054/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 27/09/2018, às 08h45min, horário de Mato Grosso, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000679-39.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO CUSTODIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI OAB - MT0010050A 

(ADVOGADO)

LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO OAB - MT0014035A-O (ADVOGADO)

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimo a parte Autora, por meio de seus procuradores, para requerer o que 

entender de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000858-36.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA CRISTINA DOS SANTOS SABARRETI (EXECUTADO)

 

Autos n. 1000858-36.2018.8.11.0055 Autora: Leite & Artero Ltda. – ME Ré: 

Vanessa Cristina dos Santos Sabarreti PROJETO DE SENTENÇA 1. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em 

síntese, a autora requereu a desistência do feito (cf. ID n. 12629633). O 

pleito é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido pela Constituição da República, observados os 

requisitos da legislação instrumental. 3. Ante o exposto, opino por 

HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela parte autora, para 

que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos termos do 

art. 200, paragrafo único, do CPC e, por consequência, JULGAR EXTINTO 

o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, 

do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 11 de abril 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, 11 de abril de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000707-07.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimo a parte Autora, por meio de seu procurador, para requerer o 

entender de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000704-52.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE LILIAN PARENTE DE AVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA DE FREITAS ALVES OAB - SP187789 (ADVOGADO)

MOANNY FELIX DE ANDRADE OAB - PE0026936D (ADVOGADO)

 

Intimo a parte Autora, por meio de seu procurador, para requerer o 

entender de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010304-75.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL ABREU DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimo a parte autora, por meio de seu procurador, para requerer o 

entender de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-24.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGUES MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a parte autora, por meio de seu procurador, para requerer o 

entender de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011143-08.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FREITAS ASSESSORIA PEDAGOGICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH BARBOSA CAMACHO OAB - MT0011335A (ADVOGADO)

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo o Exequente, por meio do seu Procurador, para requerer o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011839-10.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA BORGES DE MOURA FRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER MEDEIROS DE MOURA OAB - MT0014142A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAVAJ TRANSPORTES AEREOS REGULARES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

RICARDO LUIZ AZEVEDO CAMPOS DA SILVA OAB - MT0013799A 

(ADVOGADO)

 

Intimo a parte autora, por meio de seu procurador, para requerer o 

entender de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010668-18.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOCORRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO)

LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO OAB - MT0014035A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo a parte Autora, por meio de seu procurador, para requerer o 

entender de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000724-43.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GEILSA VIEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO TOLEDO SILVA OAB - MT0019123A (ADVOGADO)

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT0015625A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimo a parte autora, por meio de seus procuradores, para requerer o 

entender de direito no prazo legal.

Intimação 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)

 

Intimo o Exequente, por meio do seu Procurador, para requerer o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-07.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA APARECIDA RUBINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0010994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo a parte autora, por meio de seu procurador, para requerer o que 

entender de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

 

Intimo o Exequente, por meio do seu Advogado, para requerer o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010663-93.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA ADRIANE GUSMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON DE TAL (REQUERIDO)

DELZINA MARTINS (REQUERIDO)

KARLA LORRAINE MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER RODRIGUES OAB - MT21475/O (ADVOGADO)

 

Autos n. 8010663-93.2015.8.11.0055 O réu opôs embargos de declaração 

com efeitos infringentes alegando a existência de vício na sentença 

proferida. Uma vez intimada, a autora não apresentou resposta aos 

embargos. Posteriormente, os autos vieram-me conclusos. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Para o cabimento dos embargos de declaração, é 

imprescindível a presença de uma das causas descritas no art. 1.022 do 

CPC. Somente nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em 

vista o caráter integrativo da decisão que julga os embargos. Fora destes 

casos, a reforma do decisum somente poderá ocorrer por intermédio da 

via processual adequada. Analisando a r. decisão fustigada, não é 

possível se visualizar nenhum dos vícios ensejadores dos embargos de 

declaração, não encontrando os pedidos em nenhuma das hipóteses 

autorizadoras da utilização dos embargos de declaração. Não há 

obscuridade, contradição ou omissão na decisão proferida por este juízo, 

tampouco ocorreu erro material. Embora não tenha sido acolhida a tese do 

embargante, há fundamento suficiente na decisão embargada que acolheu 

a nulidade absoluta do procedimento sumaríssimo em relação a menor 

Karla Lorrayne Martins da Silva, apenas. Isso porque, evidentemente, a 

nulidade supramencionada não contamina o processo em relação ao 

embargante – maior e capaz desde o ato ilícito praticado. É dizer, o 

processo tramitou regularmente em face do embargante, vez que – ao 

contrário do que tenta fazer crer – a nulidade em questão não o atingia, 

eis que era maior, capaz e foi regularmente citado para apresentar defesa 

(cf. interpretação a contrario sensu do art. 8º da Lei 9.099/95). Ademais, o 

quantum compensatório em questão foi fixado no mesmo patamar de 

casos análogos já analisados, portanto não há falar no abatimento 

suscitado. De mais a mais, por ser impossível a reanálise de provas pela 

instância de piso nessa fase, não há falar em reanálise de documentos 

juntados no bojo do processo. Deste modo, inexistente vício na sentença, 

é necessário reconhecer que os embargos de declaração não são via 

própria para a rediscussão da matéria julgada. Nesse sentido é a posição 

do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO REJEITADO.1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição 

na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, 

não se prestando tal recurso para reexame da causa. 2. O magistrado não 

tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de 

alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas 

conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do 

CPC/15. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF) 3. A análise de suposta violação a 

preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, 

porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao 

colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça. 

(ED 159678/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016) 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - 

FATORES QUE LEVARAM A MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - RECURSO 

DESPROVIDO - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA - 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO Os embargos de declaração 

somente são cabíveis quando houver no julgado, obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material (art. 1022 do NCPC). Os 

aclaratórios, em regra, não permitem rejulgamento da causa, de maneira 

que a atribuição de efeito modificativo somente é possível em hipóteses 

excepcionais, uma vez comprovada a ocorrência dos mencionados vícios 

no julgado, que não se encontram presentes na presente hipótese, 

porquanto o v. acórdão embargado foi claro ao declinar as razões que 

levaram a majoração do dano moral. (ED 157243/2016, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, 

Publicado no DJE 16/12/2016) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO 

- VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - 

PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS. A 

alegação de contradição e omissão no v. acórdão é despropositada, mera 

irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela 

inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível 
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nos embargos de declaração.“Os embargos de declaração não são palco 

para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua 

alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos 

modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do 

Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. 

Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 

119).” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 

Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 

2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742). (ED 150549/2016, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) [...] 3 – É firme a orientação 

jurisprudencial da Corte Cidadã no sentido de que o recurso de embargos 

de declaração apenas são cabíveis para sanar omissão, contradição ou 

obscuridade do julgado recorrido, também admitido para se corrigir 

eventuais erros materiais constantes do pronunciamento jurisdicional. 

Assim, a intenção de atribuir caráter infringente ao embargo de 

declaração, pretendendo-se a modificação do provimento anterior, com a 

rediscussão da questão, não é efeito próprio do recurso integrativo (EDcl 

no CC 143.634/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, 

julgado em 25/05/2016, DJe 02/06/2016). [...] .(ED 161718/2016, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 07/03/2017, Publicado no DJE 16/03/2017) Por fim, 

consigna-se que a contradição que autoriza a oposição de embargos de 

declaração é a chamada “contradição interna”, que é aquela verificada 

entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não 

eventual discrepância entre as provas colhidas nos autos e os termos do 

decisum[1][2]. Nesse sentido, colhe-se o seguinte aresto do E. Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso: PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – 

NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DO VÍCIO PREVISTO NO INCISO I DO ART. 1.022 DO NCPC – 

REJEIÇÃO. A contradição que enseja o cabimento dos Embargos de 

Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, entre as 

proposições do próprio decisum e não entre a sua conclusão e o conjunto 

probatório. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados quando 

ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I, do Código de Processo 

Civil de 2015. (ED 141147/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 20/02/2017, Publicado no DJE 02/03/2017) (grifo 

nosso). Também nesse sentido é a posição do E. Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: [...] 1. De acordo com a norma prevista no artigo 1.022 

do Novo CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses 

de obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou erro 

material. 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer dessas 

deficiências, pois a decisão ora embargada foi devidamente 

fundamentada. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é 

aquela interna ao julgado embargado. O parâmetro da contrariedade não 

pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova. 

Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no 

REsp 1268039/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ 

Acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

02/02/2017, DJe 14/02/2017) (grifo nosso). Neste diapasão, se mostra 

impossível retificar a sentença nos termos propostos pelo embargante 

porque, como dito alhures, seria necessário a reanálise de provas 

juntadas nos autos. Por tudo, verifico ser inadequada a via dos embargos 

de declaração para alteração da decisão, uma vez que não se fazem 

presentes as hipóteses de seu cabimento. É dizer, ausentes as hipóteses 

que os sustentem, somente por meio de recurso poderia ser provido o 

inconformismo, por força do princípio descrito no art. 494 do CPC. Ante o 

exposto, opino por conhecer, porém JULGAR IMPROCEDENTES os 

embargos de declaração. Bem como, opino por permanecer a decisão tal 

qual foi lançada. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 27 de março de 2017. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 27 de 

março de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] PROCESSUAL 

CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – 

OMISSÕES E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DOS 

VÍCIOS PREVISTOS NOS INCISOS I E II, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 

1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO. Não há falar em omissão, quando a matéria 

foi objeto de apreciação no acórdão embargado, mas contrária aos 

interesses da parte embargante. A contradição que enseja o cabimento 

dos Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou 

seja, entre as proposições do próprio decisum e não para corrigir eventual 

error in judicando. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, 

quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo 

único, do Código de Processo Civil de 2015. O prequestionamento, em 

Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o 

acórdão é omisso, contraditório ou obscuro. Mostra-se desnecessário o 

exame pontual de toda a matéria prequestionada, se os pedidos recursais 

foram examinados com base na legislação pertinente. (ED 142504/2016, 

DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/02/2017, 

Publicado no DJE 02/03/2017) [2] [...]I - O entendimento desta Corte 

Superior é firme no sentido de que "a contradição remediável por 

embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a 

exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da 

própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no 

raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se 

presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento 

processual vocacionado para sanar eventual error in judicando." (EDcl no 

HC n. 290.120/SC, Quinta Turma, Relª. Minª. Regina Helena Costa, DJe de 

29/8/2014). [...] (RHC 78.544/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 20/03/2017)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011790-32.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIRES FERNANDO TORMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER MEDEIROS DE MOURA OAB - MT0014142A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WINSTON SEBE OAB - SP0027510A (ADVOGADO)

VITOR CAMARGO SAMPAIO OAB - SP385092 (ADVOGADO)

 

Autos n. 8011790-32.2016.8.11.0055 A ré opôs embargos de declaração 

com efeitos infringentes alegando haver vício na sentença proferida. 

Posteriormente, os autos vieram-me conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Para o cabimento dos embargos de declaração, é imprescindível a 

presença de uma das causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente 

nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. Fora destes casos, a 

reforma do decisum somente poderá ocorrer por intermédio da via 

processual adequada. Analisando a r. decisão fustigada, não é possível 

se visualizar nenhum dos vícios ensejadores dos embargos de 

declaração, não encontrando os pedidos em nenhuma das hipóteses 

autorizadoras da utilização dos embargos de declaração. Não há 

obscuridade, contradição ou omissão na decisão proferida por este juízo, 

tampouco ocorreu erro material. Embora não tenha sido acolhida a tese da 

embargante, há fundamento suficiente na decisão embargada que 

reconheceu a ocorrência de danos materiais e morais no presente caso. 

Ademais, em que pese não tenha havido quantificação do dano moral pelo 

autor na petição inicial, houve fixação equitativa deste no importe de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), razão pela qual não há falar – no presente 

momento processual – em correção do valor à causa. E, de acordo com o 

Enunciado n. 162 do Fonaje, o art. 489 do CPC não se aplica ao Sistema 

dos Juizados Especiais, considerando a especialidade do sistema e o 

disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Deste modo, inexistente vício na 

sentença, é necessário reconhecer que os embargos de declaração não 

são via própria para a rediscussão da matéria julgada. Nesse sentido é a 

posição do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – 

INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU 

CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.1. Inexistindo omissão, 

obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os 

embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da 

causa. 2. O magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos 
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dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente 

fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, 

IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF) 3. A análise 

de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível 

nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela 

Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo 

Superior Tribunal de Justiça. (ED 159678/2016, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, 

Publicado no DJE 20/12/2016) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - FATORES QUE LEVARAM A 

MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - RECURSO DESPROVIDO - PRETENSÃO 

DE REJULGAMENTO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO 

DESPROVIDO Os embargos de declaração somente são cabíveis quando 

houver no julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material 

(art. 1022 do NCPC). Os aclaratórios, em regra, não permitem rejulgamento 

da causa, de maneira que a atribuição de efeito modificativo somente é 

possível em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a ocorrência 

dos mencionados vícios no julgado, que não se encontram presentes na 

presente hipótese, porquanto o v. acórdão embargado foi claro ao declinar 

as razões que levaram a majoração do dano moral. (ED 157243/2016, 

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

14/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

– OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - 

PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS. A 

alegação de contradição e omissão no v. acórdão é despropositada, mera 

irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela 

inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível 

nos embargos de declaração.“Os embargos de declaração não são palco 

para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua 

alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos 

modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do 

Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. 

Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 

119).” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 

Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 

2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742). (ED 150549/2016, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) [...] 3 – É firme a orientação 

jurisprudencial da Corte Cidadã no sentido de que o recurso de embargos 

de declaração apenas são cabíveis para sanar omissão, contradição ou 

obscuridade do julgado recorrido, também admitido para se corrigir 

eventuais erros materiais constantes do pronunciamento jurisdicional. 

Assim, a intenção de atribuir caráter infringente ao embargo de 

declaração, pretendendo-se a modificação do provimento anterior, com a 

rediscussão da questão, não é efeito próprio do recurso integrativo (EDcl 

no CC 143.634/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, 

julgado em 25/05/2016, DJe 02/06/2016). [...] .(ED 161718/2016, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 07/03/2017, Publicado no DJE 16/03/2017) Neste diapasão, se 

mostra impossível retificar a sentença nos termos propostos pela 

embargante. Por tudo, verifico ser inadequada a via dos embargos de 

declaração para alteração da decisão, uma vez que não se fazem 

presentes as hipóteses de seu cabimento. É dizer, ausentes as hipóteses 

que os sustentem, somente por meio de recurso poderia ser provido o 

inconformismo, por força do princípio descrito no art. 494 do CPC. Ante o 

exposto, opino por conhecer, porém JULGAR IMPROCEDENTES os 

embargos de declaração. Bem como, opino por permanecer a decisão tal 

qual foi lançada. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 02 de abril 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, 02 de abril 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011802-80.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo a parte autora, por meio de seu procurador, para requerer o que 

entender de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000661-18.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo a parte autora, por meio de seu procurador, para requerer o que 

entender de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000710-59.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo a parte autora, por meio de seu procurador, para requerer o que 

entender de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-72.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a parte autora, por meio de seu procurador, para requerer o que 

entender de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011218-47.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FIO DE LUA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - 

ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Certifico o decurso do prazo sem o pagamento do débito. Intimo a parte 

autora para requerer o que entender por direito, no prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-95.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIVAL DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

 

Intimo o Exequente, por meio do seu Procurador, para requerer o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001624-26.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO LADEIA TRETTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN OAB - MT0014551A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALNICEIA MARIA PICOLI (REQUERIDO)

Fazenda Pública Municipal de Tangará da Serra (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO)

Alberto Fernando Santa Rosa Ambrosio OAB - MT0012976A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO o Polo 

Passivo para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-38.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IZAINE ARAUJO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

Intimo a parte Autora, por meio do seu Procurador, para pagar as custas 

processuais.

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)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001289-07.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (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)

 

Intimo a parte Autora, por meio do seu Procurador, para pagar as custas 

processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000370-81.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE NERI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010347-12.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY DA SILVA JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMAR BUSNELLO OAB - MT0012213A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOYCE DE OLIVEIRA MARQUES FERDINANDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001058-43.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON PEREIRA (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. Nos termos do art. 320 do CPC, faculto a parte reclamante, no 

prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial para juntar aos autos 

comprovante de endereço em seu nome ou justificar (e comprovar 

documentalmente) qual a correlação existente com a pessoa na qual se 

encontra o comprovante de endereço juntado no Id 12900311 , sob pena 

de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 25 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-15.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANDETE VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a parte Autora, por meio do seu Procurador, para pagar as custas 

processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001031-94.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA CELIA DEIJANI CHIAMULERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010115-68.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MAURICIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

Intimo a Parte Autora, por meio do seu Procurador, para se manifestar no 

Prazo Legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001060-13.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO RODRIGUES DO PRADO (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. Nos termos do art. 320 do CPC, faculto a parte reclamante, no 

prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial para juntar aos autos 

comprovante de endereço em seu nome ou justificar (e comprovar 

documentalmente) qual a correlação existente com a pessoa na qual se 

encontra o comprovante de endereço juntado no Id 12900410, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 25 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000331-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DRI METAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES OAB - MT0011199A 

(ADVOGADO)

LISIANE DE FATIMA ZORZO OAB - MT8114/B (ADVOGADO)

CAROLINA ATALA CASTILHO OAB - MT0010769A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VOLBENS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLLA CHRISTINE COELHO FERNANDES BARROS CARVALHO OAB - 

MT0008852A (ADVOGADO)

 

Intimo a Parte, por meio do seu Procurador, para se manifestar no Prazo 

Legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001096-89.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE PEREIRA ARRAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a Parte, por meio do seu Procurador, para se manifestar no Prazo 

Legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001036-82.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ANDREIA BLANCO LINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO)

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Autora, por meio dos seus Procuradores, para a audiência 

de conciliação designada para 27 de setembro de 2018, às 08h30min.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012071-85.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DAS DORES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO)

LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO OAB - MT0014035A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 19 de Abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010636-47.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO DE MELO ALVES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(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 Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 19 de Abril 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010591-43.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEILDO VERAS NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(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 Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 19 de Abril 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010992-42.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM RAIMUNDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA OAB - MT0016978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO)

WALESKA MALVINA PIOVAN OAB - MT0010910A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 19 de Abril 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010516-04.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NILDO LIMA QUEIROZ (REQUERENTE)

MARISTELA ZANCANARO QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE ZANCANARO QUEIROZ OAB - MT0013393A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA-MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA OAB - MT0013978S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 19 de Abril 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011227-72.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DENEA REGIANI FREIBERGER PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 19 de Abril 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010231-40.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. L. (REQUERENTE)

J. H. D. B. D. J. (REQUERENTE)

CRISTIANE DINNEBIER BEZERRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA OAB - MT0002394A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 19 de Abril 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010903-48.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON VICENTE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 19 de Abril 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000453-34.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA LETICIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Retifique-se os polos da ação. Considerando presentes todos os 

requisitos do art. 524 do Código de Processo Civil de 2015, defiro o pedido 

de processamento do cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 

do Código de Processo Civil de 2015, transitada em julgado a sentença 

sem a satisfação voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente 

ou por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor do débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de 

ser acrescido da multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso 

não haja pagamento no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora 

e avaliação de bens e elaborado o respectivo auto, intimando-se o 

executado ou o representante legal na pessoa de seu advogado ou, na 

falta deste, pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – 

Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para 

embargos flui a partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). 

Na hipótese de não existir patrono constituído pelo executado nos autos, 

deverá a Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que 

tenha sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 19 de Abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012141-05.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS REZENDE PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM - LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO OAB - MT0014522A-O (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 
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autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 19 de Abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000522-66.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE RIBEIRO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. INTIME-SE o reclamante para se manifestar sobre o comprovante 

de depósito do ID 12592934 no prazo de 5 dias. Caso seja solicitado o 

levantamento, DEFIRO desde já defiro o pedido. Em seguida, deverá os 

autos virem conclusos para extinção (artigo. 924, II, do CPC). Caso não 

haja manifestação, ARQUIVEM-SE. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 19 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001231-04.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN SOUZA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNETE DALA BONA OAB - MT0022482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINE DE SOUSA PRIETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 19 de Abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011621-55.2010.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERNANDES MEDINA (EXEQUENTE)

MARGARIDA ALVES ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE CRISTIAN CARPENEDO OAB - MT0006337A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYTON FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

C.J. BOMBAS INJETORAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

O. J. BOMBAS INJETORAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 12620243. Cumpra-se nos termos do 

despacho do ID 11596509, observando o interesse nos objetos sobre os 

quais a exequente pretende que recaia a penhora. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 19 de abril de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000513-70.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO NORTAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE GOMES BEZERRA OAB - RO7918 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABG - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. O processo já foi extinto sem resolução do mérito, estando, 

portanto, precluso o momento para o requerimento do ID 12629813. Assim 

sendo, INDEFIRO o pedido em questão. Arquivem-se os autos com as 

devidas baixas e anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 20 de abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001112-43.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRO DOMINGOS DARTORA OAB - MT0016917A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 
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no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 20 de Abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001110-73.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI ALMORONE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRO DOMINGOS DARTORA OAB - MT0016917A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 20 de Abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000577-80.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11692/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO FARIA DE ARAUJO (EXECUTADO)

SAMUEL ALFELI (EXECUTADO)

ISABEL DE FATIMA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Ante a manifestação de ID 12620901, defiro o pedido de 

processamento da execução com relação aos executados Isabel de 

Fatima da Silva e Samuel Alfeli. Cite(m)-se e intime(m)-se os devedor(es) 

executado(s) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o 

pagamento no prazo acima assinalado, deverá o Oficial de Justiça 

proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o 

respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor e o executado 

e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso recaia sobre bem 

imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015). Providencie o 

exequente, sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora 

no oficio imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por 

terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há 

necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto 

ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 

2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 

9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, 

deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, 

a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 20 de Abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001182-60.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TCHARLA SUELEN ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença, cumprindo seus 

dispositivos. Após, AO ARQUIVO com as devidas baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 20 de abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000786-49.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SERAFIM DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS OAB - MT7194/O (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000213-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR WIEDERKEHR (EMBARGANTE)

AMILTON WIEDERKEHR (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE BEDIN BIASOTTO OAB - MT0009183A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISAUTO COMERCIO DE SOM AUTOMOTIVO LTDA - ME (EMBARGADO)

SEBASTIANA CRISTINA PEQUENO DE SOUZA (EMBARGADO)

OLDEMAR VALENZUELA DE OLIVEIRA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não há sentido algum na utilização, no âmbito dos Juizados 

Especiais, da citação por hora certa. Conforme entendimento sufragado, 

há muito, pela jurisprudência das Turmas Recursais, conforme consta do 

Enunciado nº 5 do FONAJE, o ato de citação recebido no endereço da 

parte é plenamente válida, desde que identificado o seu recebedor. Pelo 

exposto, indefiro o pedido do ID 12651934, por sua patente inutilidade. Por 

outro lado, determino que o mandado seja cumprido no mesmo endereço 

da diligência do ID 12801415, atentando-se o Sr. Oficial de Justiça para 

que, caso o executado não esteja no local, a contra-fé poderá ser 

entregue a qualquer pessoa, identificando-se adequadamente o 

recebedor. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra-MT, 20 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000165-52.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA VERGINIA VARINE FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO FERRARI OAB - SP301697 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELA TEIXEIRA CAMPOS DAHER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ante o teor da certidão do ID 12342058, restitua-se a comarca de 

origem grafando nossas homenagens. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 20 de abril de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000740-94.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO KROETZLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT0012228A-O (ADVOGADO)

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARION PALACE HOTEL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA OAB - MT0011460A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 20 de Abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000583-24.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONICELY PEREIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS OAB - MT0018496A (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 Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 
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art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 20 de Abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011842-28.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL JOAQUIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A (ADVOGADO)

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORANDES PEREIRA COUTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO SILVA SANTOS OAB - MT12655/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 20 de 

abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011641-36.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BUENO TORALES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BÁRBARA MORGANA NEUMANN BULOW (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ao contador para cálculo atualizado do débito, uma vez que o 

ultimo cálculo foi juntado aos autos em 16.11.2016 Após, conclusos para 

análise do pedido de penhora on line. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 20 

de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011341-11.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CESAR SANCHES (REQUERENTE)

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. Embora o autor tenha se manifestado sobre as justificativas 

apresentadas pela reclamada, não efetuou qualquer requerimento quanto 

ao cumprimento do julgado. Assim sendo, INTIME-SE o reclamante para, no 

prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 20 de abril de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010900-30.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDNAIR FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11692/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMIL DE TAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando os novos documentos juntados pelo executado (ID 

12663836), INTIME-SE a exequente para manifestar no prazo de 5 dias. 

Decorrido o prazo, sem manifestação, AO ARQUIVO. Cumpra-se. Tangará 

da Serra/MT, 20 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000704-18.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

A. ESCODELER - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JADSON DE BRITTO GASPAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre 

o documento do ID 12690778, sob pena de extinção sem resolução do 

mérito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 20 de 

abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010138-48.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE OLIVEIRA VEIGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Embora o exequente tenha pleiteado o desarquivamento dos autos 

(ID 12710188), nada requereu para o prosseguimento da execução. 

Assim, Intime-se para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em 

caso de inércia. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 20 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011619-75.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES (REQUERENTE)

GIL BRITO DE BARROS FIGUEIREDO (REQUERENTE)

EDSON RAMAO GONCALVES DEBESA (REQUERENTE)

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se os reclamantes para, no prazo de 5 dias, manifestar 

sobre o comprovante de depósito do ID 12730643. Decorrido o prazo, sem 

manifestação, AO ARQUIVO. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 23 de abril 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001014-24.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de 

mandado. Após, devolvam-se aos autos de origem, com as homenagens 

deste Juízo, procedendo-se as baixas e anotações devidas. 

Comunique-se o Juízo deprecante. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 
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Serra/MT, 23 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010464-42.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP (EXEQUENTE)

LUIZ MARIANO BRIDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CRESTANI PALMA OAB - MT0009808A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

IRENE BARBOSA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

VASNI FIGUEIREDO MARISCO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE PAULO MORAES (TERCEIRO INTERESSADO)

AVELINA ANTONIA VISITACAO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 23 de Abril 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-45.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILKER CHRISTI CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 23 de abril de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010534-54.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEIDE MENDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE JOSEFA DE SOUZA OAB - MT0017378A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREZA GESTAO DE PESSOAS E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 23 de Abril 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010429-77.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO COSTALONGA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA OAB - MT0019002A 

(ADVOGADO)

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Antes de deliberar quanto ao pedido do ID 12696156, INTIME-SE o 

exequente para, no prazo de 5 dias, manifestar sobre a certidão do ID 

12858271. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 23 de abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010787-42.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ PEREIRA DE SIQUEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 23 de Abril 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012323-88.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELI MACHADO ALEXANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR KICHEL ZUFFO OAB - MT0022480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT0009566A (ADVOGADO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 
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classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 23 de Abril 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012346-34.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIESIA PEREIRA DE SOUZA SILVA (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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 23 de Abril 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010910-11.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CONTORNO DO CORPO - MODA INTIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 

EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA OAB - MT0016978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - MT0017374A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 23 de Abril 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho 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)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 12735597. Cumpra-se nos termos do 

despacho do ID 11667384. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

23 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-75.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE AMARAL DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ MOREIRA FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO OAB - MT0016919A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando que há número de telefone informado na petição 

inicial, proceda-se a Secretaria Judicial a intimação do reclamante, via 

telefone, para, querendo, apresentar impugnação a contestação, no prazo 

de 10 dias. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 23 de abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011890-21.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TANGARA SHOPPING CENTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA U. GOMES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo requerido 

(60 dias), findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias, promovendo o necessário ao regular prosseguimento do 

feito, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso 

de inércia. Caso haja manifestação, conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 23 de abril de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000451-64.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENERGIA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 
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pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 23 de Abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011557-69.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

S. VANIKEILY DO NASCIMENTO & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE ANNE DIAVAN OAB - MT0006661A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a executada para, no prazo de 10 dias, efetuar o 

pagamento do saldo remanescente, conforme requerido no ID 12756415. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, INTIME-SE o exequente 

para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 23 de abril de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001263-09.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DOMINGUES DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Embora a exequente tenha requerido a execução da multa, não 

trouxe aos autos qualquer documento para comprovar o descumprimento 

da obrigação pelo executado. Por outro lado, o executado peticionou no ID 

12749611 requerendo a extinção do feito, ante ao cumprimento da 

obrigação, tanto de pagar quanto de fazer, juntando, ainda, documento 

apto a fazer prova de que não há qualquer restrição em nome da 

exequente, quanto ao débito discutido da inicial, desde o dia 06/10/2017. 

Assim, INTIME-SE a exequente para, no prazo 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de se presumir cumprida a obrigação e 

consequente extinção do feito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 23 de 

abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010013-12.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALZIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Antes de proferir decisão sobre os embargos, determino, com 

fundamento no art. 396 do CPC, a intimação do executado a fim de que, em 

10 dias, faça juntar aos autos extrato detalhado da conta poupança, 

constando a movimentação relativa a pelo menos os três últimos meses 

anteriores ao bloqueio efetivado nestes autos, sob as penas do art. 400 

do CPC. Com a juntada do documento nos autos, intime-se o exequente 

para manifestação em 5 dias e tornem conclusos para deliberações. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 23 

de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010669-66.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARAO VICENTE DE OLIVEIRA (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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Tudo indica que na certidão do ID 11402024 deveria ter constado 

"exequente" ao invés de "executado", uma vez que o executado 

manifestou quanto ao cumprimento da obrigação, conforme documentos 

juntados nos IDs 9831824 e 9831827). Assim, INTIME-SE a exequente 

para, no prazo de 5 dias, manifestar sobre os documentos juntados nos 

IDs acima mencionado, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

se considerar cumprida a obrigação e consequente extinção do feito (art. 

924, II, do CPC). Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 23 de abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011145-75.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILLY DIJONN DA SILVA NAVAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HÉLIO FERNANDO STASIAK (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

EDILAINE FERREIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ao arquivo com as devidas baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 23 de abril de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direiot

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010537-09.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JONES ANTONIO SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO JATSCH (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente, por mandado ou pelo telefone informado na 

inicial para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob 

pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 23 de abril de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011240-71.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALVIM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o reclamante deixou de 

recolher o preparo (ID 12792225), em juízo de admissibilidade ao recurso 

inominado interposto, deixo de recebê-lo e remetê-lo para superior 

apreciação, tendo em vista a ausência de preparo na forma e prazo 

previstos no art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995, o que acarretou sua 

deserção. Certificado o trânsito em julgado, cumpra-se o determinado na 

sentença proferida nos autos. Após, AO ARQUIVO. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 23 de abril de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010735-51.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HERACLITO MARTINS FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 23 de abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011411-04.2010.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIR PIRAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLI DE OLIVEIRA GALLEGO OAB - MT0010755A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO GEIER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO)

LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO OAB - MT0014035A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 12789765 pelo prazo requerido (30 dias). 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberações. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 23 de abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-44.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO LUCAS SOARES (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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando o documento apresentado pela reclamante (ID 

12828222), justificando a sua ausência na audiência de conciliação, 

DESIGNE-SE nova data. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 23 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012254-56.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TAIAMA RENT A CAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR KICHEL ZUFFO OAB - MT0022480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMARA APARECIDA DE ASSIS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANE SOARES MARTINAZZO OAB - MT0013561A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando o termo de renúncia juntado no ID 8218745 e, tendo 

em vista que o valor da causa ultrapassa o limite permitido no art. 9º, da 

Lei 9.99/95, faz-se necessária a representação através de advogado 

devidamente constituído. Assim, nos termos do art. 111, do CPC, 

INTIME-SE o reclamante, pessoalmente, para, no prazo de 15 dias, 

constituir novo patrono, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 24 de abril de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011322-05.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SANTOS MOREIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE OAB - MT0012468A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. AO ARQUIVO com as devidas baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 24 de abril de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001372-23.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direto, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 24 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011425-12.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

Norton Zacarias Petermann Fregadolli Brandão (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Cardozo Dalto OAB - MT0011466A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DE FREITAS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Cumpra-se, NA INTEGRA a decisão do ID 10875950. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 24 de abril de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010729-10.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENTINO PARANHOS COITINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Devidamente intimado, o exequente nada requereu. Assim, 

ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 24 de abril de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001434-63.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVINO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO)

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEOCLIDES BIGOLIN (REQUERIDO)

PAULO AGUIAR DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT0001708A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 24 de Abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000231-66.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA KATIANE VITORINO FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 24 de Abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010254-49.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JARDIM MAGALHAES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE CASSIO MELLO OAB - MT0014312A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA FONTOURA DE ARAUJO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre 

o pedido do ID 12833034. Sem prejuízo, prossiga-se com o cumprimento 

da decisão do ID 12617202. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 24 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001000-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimo as partes, por meio de seus procuradores, para Audiência de 

Conciliação designada para o dia 19 de Setembro de 2018, ás 15h30min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001213-80.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO JORLANDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO JORLANDO JUNIOR OAB - MT0011129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRENNER HUMBERTO COSTA FERNANDES (EXECUTADO)

BRUNA UMBERTA SOARES (EXECUTADO)

 

Certifico o fim do prazo de suspensão (30 dias). INTIMO a Parte Exequente 

para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001010-21.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL APARECIDO BERNARDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, apesar de devidamente citada pelo Sistema, a Parte 

Executada não se manifestou. INTIMO o Exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011390-18.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER CAETANO LOCATELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELIA DE SOUZA ERMITA OAB - MT11871/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO JOSE SOMAVILLA (EXECUTADO)

 

INTIMO a parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011306-17.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE FONTANA NETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO AILTON DA SILVA OAB - MT17070/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR (REQUERIDO)

 

Certifico que decorreu o prazo em cartório sem que a Parte 

Executada(revel) comprasse nos autos a satisfação voluntária do débito. 

INTIMO a Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001031-60.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO LUIS BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO)

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA JAFRA DE COSMETICOS LTDA. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Autora, por meio dos seus Procuradores, para comparecer 

a audiência de TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO designada para o dia 26 de 

setembro de 2018, às 16h15min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011172-97.2010.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROZALICE MERQUIDES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELLA MENEGASSI DUTRA SANTANA OAB - MT0011125A 

(ADVOGADO)

CAROLINE GALDINO BARREIROS OAB - MT0014167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICE TERRES (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012272-77.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SALAZAR JONAS MARQUETTI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER MEDEIROS DE MOURA OAB - MT0014142A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALE CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SARA MORAIS ANDRADE OAB - MG0168070A (ADVOGADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012342-94.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CABIANCHI & ALMEIDA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. M. SUBRINHO - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001460-61.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI APARECIDA SANCHES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. O reclamante está com a razão. Da análise dos autos, verifica-se 

que a sentença do ID 11812727 restou-se equivocada, uma vez que no 

Termo de Audiência restou claro que houve a ausência da parte 

reclamada, e não da reclamante. Assim, não verifico qualquer impedimento 
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para que seja dado prosseguimento ao feito, conforme requerido pelo 

reclamante. A extinção do processo sem resolução do mérito não o 

impediria de propor novamente a ação, inclusive sem recolhimento de 

custas, tendo em vista que se trata de parte beneficiária da Justiça 

Gratuita. Assim, atento aos postulados da informalidade e economia 

processual, que se aplicam aos procedimentos do Juizado Especial Cível, 

acolho o pedido formulado pelo reclamante, revogo a sentença proferida 

nos autos. Contudo, INDEFIRO o pedido de decretação da revelia do 

reclamado, uma vez que ainda não houve sua regular citação, conforme 

documento juntado no ID 11335241. Isto posto, considerando que há 

informação quanto ao novo endereço do reclamado (ID 11416521), 

proceda-se a sua citação. No mais, designe-se, nova data para audiência 

de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 20 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012234-65.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FALCAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARLLIS CRISTIANE GUTTIERRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo de 30 

dias, findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no prazo de 10 

(dez) dias, promovendo o necessário ao regular prosseguimento do feito, 

sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Caso não 

haja manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos para 

extinção. Caso haja manifestação, conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 24 de abril de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000089-62.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FALCAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO VALMIR DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. INTIME-SE o reclamante para se manifestar sobre o comprovante 

de depósito do ID 11222760 no prazo de 5 dias. Caso seja solicitado o 

levantamento, DEFIRO desde já defiro o pedido. Em seguida, deverá os 

autos virem conclusos para extinção (artigo. 924, II, do CPC). Caso não 

haja manifestação, conclusos para análise do pedido do ID 11847383. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 24 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011602-73.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

HEGUIMAR DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO OAB - MT0014425A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPACTA COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar se 

possui interesse no bem oferecido a penhora (ID 12817514), bem como na 

designação de audiência de conciliação. Caso não possua interesse, tanto 

no bem indicado a penhora nem na designação da audiência, deverá, em 

igual prazo, requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento, 

o que desde já fica determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Tangará 

da Serra/MT, 24 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010700-28.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRANCHINI LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO NABOR VESPUCIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ciente das informações juntadas pela exequente. Contudo, não há 

qualquer valor a ser levantado nos autos. Certifique-se o cumprimento da 

decisão do ID 9105135. Caso infrutífera, intime-se o exequente para, no 

prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 24 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001393-96.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINA CARLOS ANGOLA FERREIRA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA CRISTINA MICHELON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. A executada ofertou proposta para quitação do débito executado, 

tendo a exequente manifestado concordância ao pedido. Contudo, não 

restou estabelecido as datas e valores a serem pago para solução do 

litígio. Para eficácia do acordo, reputo necessária a designação de 

audiência de conciliação para que sejam estabelecidas as diretrizes para 

cumprimento da execução. DESIGNE-SE data para realização de audiência 

de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 24 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010030-48.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL FURTADO AYRES OAB - DF0017380A (ADVOGADO)

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JENIFFER ROSALINA REAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 24 de 

abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010074-33.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSENILDO ANTONIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 24 de 

abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010745-32.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DOMITILA BEZERRA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA DE AZEVEDO SOUZA SOUTO OAB - MT0010056A 

(ADVOGADO)

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

MARILSON MENDES RIBEIRO OAB - MT0016108A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO)

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

FREDERICO AUGUSTO PIMENTA CERQUEIRA OAB - MT0011769A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. INTIME-SE o reclamante para se manifestar sobre o comprovante 

de depósito do ID 12823634 no prazo de 5 dias. Caso seja solicitado o 

levantamento, DEFIRO desde já defiro o pedido. Em seguida, deverá os 

autos virem conclusos para extinção (artigo. 924, II, do CPC). Caso não 

haja manifestação, ARQUIVEM-SE. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 24 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010579-63.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TANGARA SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMARI MORANO ROSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO OAB - MT0012315A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o requerimento formulado no ID 12827168. Oficie-se a 

Caixa Econômica Federal e INSS a fim de que, no prazo de 10 dias, 

prestem informações acerca de eventual vínculo empregatício atual do 

executado. Com a informação, conclusos para deliberações. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 24 de abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-34.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

QUERCIA DA CRUZ MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. O requerimento do ID 12832585 já foi deliberado por este Juízo, 

contudo não cumprido pela Secretaria Judicial. Assim, CUMPRA-SE nos 

termos do despacho do ID 12516801. Expeça-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 24 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001373-08.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. INTIME-SE o reclamante para se manifestar sobre o comprovante 

de depósito do ID 12841359 no prazo de 5 dias. Caso seja solicitado o 

levantamento, DEFIRO desde já defiro o pedido. Em seguida, deverá os 

autos virem conclusos para extinção (artigo. 924, II, do CPC). Caso não 

haja manifestação, ARQUIVEM-SE. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 24 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010873-47.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA OAB - MT0016978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO PECAS TANGARA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIHADINEY TAVARES EUGENIO OAB - MT0016378A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Antes de deliberar sobre o pedido de cumprimento de sentença, 

necessário que seja apresentado demonstrativo discriminado e atualizado 

do valor executado (art. 524, do CPC). Assim, INTIME-SE o exequente 

para, no prazo de 10 dias, cumprir com as providências cabíveis, sob 

pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 24 de abril de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-21.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MATIAS SUBRINHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALLYTON MATIAS MONTEIRO OAB - MT17204 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 
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manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 24 de Abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011159-59.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO SERGIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ ROSSI OAB - MT0004616A (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)

Outros Interessados:

MOISES MACHADO DIAS JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 24 de Abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010251-65.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NUBBIA MENDONCA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO OAB - MT0016919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BILISIM PROVEDORES DE ACESSO A INTERNET LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER OAB - MT0014554A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. INTIME-SE o reclamante para se manifestar sobre o comprovante 

de depósito do ID 11485097 no prazo de 5 dias. Caso seja solicitado o 

levantamento, DEFIRO desde já defiro o pedido. Em seguida, deverá os 

autos virem conclusos para extinção (artigo. 924, II, do CPC). Caso não 

haja manifestação, ARQUIVEM-SE. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 24 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020076-33.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando a informação quanto ao endereço onde o bem 

possa ser localizado (ID 11765609), CUMPRA-SE nos termos da segunda 

parte da decisão do ID 10961107. Caso a diligência seja infrutífera, 

INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 25 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010887-65.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO BEZERRA DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

GRACIELLY ROSA ORMOND OAB - MT0018163A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILVA MARIA COELHO FERNANDES - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES OAB - MT0012771A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 25 de 

abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010379-90.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO OLIVEIRA PESSOA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ROBSON REZENDE DOS SANTOS OAB - MT0016428A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 25 de abril de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010376-62.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO COSTA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO COSTA PINHEIRO OAB - MT0021482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA CASA BAHIA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA CAMPOS WICKERT OAB - RJ123468 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando que o cumprimento de sentença foi recebido apenas 

em relação a obrigação de pagar o valor referente a indenização, 

INTIME-SE o executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, satisfazer a 

obrigação constante do título (art. 815 e ss., c.c. art. 537, do CPC de 

2015), sob pena de multa diária (art. 52, IV e V, da Lei nº 9.099/95) que 

fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, até o valor máximo equivalente 

a 40 salários mínimos, sem prejuízo de posterior elevação da multa ou 

transformação em perdas e danos (art. 52, inc. V, da Lei 9.099/95). 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

25 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010691-95.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA OAB - MT0005423A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, apresentar 

planilha atualizada do débito executado, a fim de que seja apreciado o 

pedido do item "b" do ID 12453194 - penhora on line. Sem prejuízo da 

determinação supra, AO CONTADOR para cálculo em relação a custas 

processuais. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

25 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012176-62.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN OAB - MT0014551A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. INTIME-SE o reclamante para se manifestar sobre o comprovante 

de depósito do ID 12877706 no prazo de 5 dias. Caso seja solicitado o 

levantamento, DEFIRO desde já defiro o pedido. Em seguida, deverá os 

autos virem conclusos para extinção (artigo. 924, II, do CPC). Caso não 

haja manifestação, ARQUIVEM-SE. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 25 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001038-52.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON RIBEIRO CARVALHO FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VENUSIA PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de 

mandado. Após, devolvam-se aos autos de origem, com as homenagens 

deste Juízo, procedendo-se as baixas e anotações devidas. 

Comunique-se o Juízo deprecante. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 25 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011520-42.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE BARRETO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALESKA MALVINA PIOVAN OAB - MT0010910A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Trata-se de pedido formulado pelo Dr. Franco Ariel Bizarello dos 

Santos, requerendo a reserva de valores referente aos honorários 

advocatícios contratuais, uma vez que prestou os serviços advocatícios 

ao autor, nestes autos, até o dia 02.12.2016. A parte reclamante 

manifestou concordância ao pedido (ID 12378049). Pois bem. Consoante 

dispõe ao art. 22, §4º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), ao 

patrono é facultada a reserva de honorários nos honorários contratuais: 

Art. 22 – A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na 

OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por 

arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) §4º - Se o advogado fizer 

juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o 

mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe 

sejam pagos diretamente por dedução da quantia a ser recebida pelo 

Constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Assim, é possível ao 

patrono pugnar pela reserva de honorários contratuais em relação ao 

processo para o qual foi contratado, antes da expedição de alvará ou, no 

presente caso Requisição de Pequeno Valor (RPV), por dedução da 

quantia recebida por seu constituinte. Diante do exposto, considerando o 

decurso do prazo do executado, EXPEÇA-SE oficio requisitório de 

pequeno valor, nos termos do despacho do ID 6171553, observando 

quanto a reserva cabível ao Dr. Franco Ariel Bizarello dos Santos, 

devendo, para tanto, ser expedido RPV a cada uma das partes no valor 

devido. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 25 de 

abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011894-24.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BISPO DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT0001708A-B (ADVOGADO)

FERNANDO CEZAR SANTOS REIS OAB - MT22096/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVAIR KICHEL ZUFFO OAB - MT0022480A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão ao 
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exequente, uma vez que até a presente data não houve o cumprimento da 

decisão do ID 11076344. Assim, CUMPRA-SE nos termos ali determinados. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 25 de abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-98.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERIALDO MARINHO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO)

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DE ARAUJO POMPERMAYER (REQUERIDO)

 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000256-79.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RABER & FRAGA LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA PEREIRA OAB - 

MT0009025A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGIC LASER DISTRIBUIDORA LTDA. (EMBARGADO)

 

Certifico que, apesar de citada, a parte Reclamada não se manifestou. 

INTIMO a parte Reclamante para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001055-88.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SUEIDE SEVERINO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Autora, por meio do seu Procurador, para a Audiência de 

conciliação designada para 03 outubro 2018, às 14h45min.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 273064 Nr: 3467-09.2018.811.0055

 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: MARTA BARBEIRO PEREZ ZANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYRTON FREITAS REGO - 

OAB:21.817, FERNANDO CEZAR DOS SANTOS REIS - OAB:22.096/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Marta Barbeiro Perez Zanini 

contra o Estado de Mato Grosso, ambos qualificados na inicial.

Não obstante tenha sido declinada a competência para este Juízo, em 

razão do valor da causa abaixo de 60 salários mínimos, verifico que este 

Juízo não tem competência para o julgamento do conflito, tendo em vista a 

absoluta incompatibilidade do rito da ação monitória com aquele próprio da 

Lei nº 12.153/2009 e Lei nº 9.099/1995.

Referidas Leis contêm normas que não se aplicam aos processos que são 

regidos pela legislação processual especial, não podendo as partes 

escolher o rito no lugar do especial, caso este estiver previsto em lei.

Nesse diapasão, o rito das Leis desta Justiça especializada é incompatível 

com as especificações dos arts. 700 e ss. do CPC, referente ao 

procedimento da ação monitória, não havendo como prosseguir o feito 

perante o Juizado Especial, posto que o pleito inicial funda-se nas 

particularidades da ação monitória.

Assim, a ação monitória não pode tramitar perante o Juizado Especial por 

patente incompatibilidade de ritos, em conformidade com o entendimento 

estampado no Enunciado nº 8 do FONAJE.

Deixo de suscitar conflito de competência, tendo em vista que o 

fundamento para a presente decisão é absolutamente distinto daquele 

utilizado pelo Juízo da 4ª Vara Cível para o declínio da competência a este 

Juizado.

Pelo exposto, não obstante o valor da causa, tendo em vista a 

incompatibilidade de ritos, que torna impossível o prosseguimento do feito 

neste Juizado Especial, DECLINO DA COMPETÊNCIA para a 4ª Vara Cível 

desta Comarca, devendo o feito ser novamente remetido àquela vara 

competente, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 219789 Nr: 9739-87.2016.811.0055

 AÇÃO: Notícia-Crime->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA MENOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERNANDO AMBROSIO 

SALGADO - OAB:12976 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que,nesta data,intimo a Vítima, na pessoa do seu advogado, a 

cerca da audiência de Instrução e Julgamento redesignada para o dia 19 

de Junho, às 14h30min.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001028-08.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. CARMEM LIMA DA SILVA, ajuizou a presente ação de obrigação 

de fazer com pedido de antecipação de tutela em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, para que os 

reclamados sejam compelidos a custear consulta com Oftalmologista, 

necessário ao restabelecimento de sua saúde. Alega a reclamante que 

apresenta grave lesão da pálpebra esquerda e por essa razão necessita, 

em caráter de urgência, de se submeter ao procedimento citado, não 

fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Por essas razões, 

fundamentado em dispositivos da Constituição Federal e legislação 

infraconstitucional, afirma ter o Estado, lato sensu, o dever de prestar o 

atendimento necessário e requer, em razão da alegada urgência, o 

deferimento de medida liminar inaudita altera parte, compelindo os 

requeridos a submeterem ao favorecido o custeio do citado procedimento. 

Instado a se manifestar o NAT elaborou parecer técnico, informando que o 

procedimento é eletivo, no entanto, deve ser realizado com brevidade. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme consta do exórdio e dos documentos 

a ela acostados, a reclamante apresenta grave lesão na pálpebra 

esquerda e precisa de tratamento adequado o que só é possível mediante 

a realização do procedimento solicitado ao Poder Público. Contudo, a 

reclamante afirma ser desprovida de recursos financeiros suficientes 

para custear os procedimentos necessários para seu tratamento. Para a 

concessão da liminar pretendida, necessária a análise da presença dos 

requisitos próprios da antecipação da tutela final perseguida, nos termos 

do art. 300, do Código de Processo Civil de 2015. A probabilidade do 

direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou 

seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com 

o teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise 

das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo de dano 

consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um 

retardar no provimento jurisdicional. Para a averiguação da tutela 

específica pleiteada, faz-se necessário ainda, rememorar o disposto na 

Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no 

tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. 
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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 requereu os benefícios 

da justiça gratuita para ingressar em juízo. Assim, ao que tudo indica, não 

conseguirá custear as despesas exigidas para realização dos 

procedimentos prescritos por indicação médica. Diante da hipossuficiência 

de seus cidadãos, o Estado, por meio da Constituição Federal, tornou 

obrigatória a tutela da saúde a todos os entes da Federação, consoante 

se extrai do seu artigo 23, inciso II. Nesse mesmo sentido, e em razão 

dessa determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou 

o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” Insta salientar que a 

reclamante demonstrou ter tentado conseguir o exame através da rede 

municipal de saúde. Cumprida, nesse passo, a recomendação constante 

do art. 1º, § 1º, da Portaria nº 02/2015-CGJ. À luz de entendimentos 

jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários entes da 

federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que o 

necessitam: STF-0058774) AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO 

À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES 

FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE 

ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS 

AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. 

Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à 

saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, 

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na 

Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. 2. O 

Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral 

da questão relativa ao fornecimento de medicamentos de alto custo. 

Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo regimental do Estado do Ceará 

não provido e agravo regimental interposto pela União prejudicado. (Ag. 

Reg. no Recurso Extraordinário nº 818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias 

Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 05.11.2014). STF-0055351) DIREITO 

CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO 

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 à reclamante, 

no prazo máximo de 5 dias, Consulta com Oftalmologista, 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, 
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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, 

25 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001031-60.2018.8.11.0055
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JULIANO LUIS BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO)

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA JAFRA DE COSMETICOS LTDA. (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, 24 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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VISTOS. A reclamante acima nominada 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 pela 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 da 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. A 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 da 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se, conforme 

requerido. 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, 25 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001056-73.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNA MARIA PRATES (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. A reclamante acima nominada 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. A 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 da 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se, conforme 

requerido. 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, 25 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001057-58.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEUZIMAR CONCEICAO GONCALVES (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. A reclamante acima nominada 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 pela 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. A 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 da 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 da 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 
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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 da 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se, conforme 

requerido. 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 a 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, 25 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001036-82.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ANDREIA BLANCO LINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO)

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada ajuizou ação de obrigação de 

fazer postulando liminarmente que seja determinado à reclamada que 

suspenda os descontos efetuados em sua conta bancária, alegando que 

a reclamada vem causando confusão na cobrança das linhas telefônicas 

descritas na inicial, ora procedendo o desconto no débito automática de 

uma linha, ora descontando valores de outra linha telefônica utilizada por 

sua mãe. 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. Em juízo de rasa cognição, 

verifico presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência 

almejada. A plausibilidade jurídica do pedido se consubstancia na 

confusão na cobrança das linhas telefônicas descritas na inicial, uma vez 

que ora emite boleto para pagamento, ora debita o valor da fatura já paga 

na conta bancária da reclamante, ora desconta valores por linha telefônica 

que não é utilizada por ela. Os descontos informados na inicial vieram 

comprovados por meio dos extratos bancários juntados no Id 12873823 e 

12873843. Por outro lado, há comprovação de que a reclamada vem 

emitindo boletos e descontando valores idênticos de sua conta bancária, o 

que demonstra, em juízo de cognição sumária, que há falha na prestação 

do serviço (Id 12873823 e 12873763). O periculum in mora evidencia-se 

pelo fato de que a permanência dos descontos na conta bancária da 

reclamante, poderá ensejar no pagamento de obrigação por ela assumida, 

gerando danos de difícil reparação. Como consequência, advém a 

necessidade de deferimento da concessão da tutela de urgência 

antecipada neste tocante, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao 

final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. Outrossim, se no julgamento 

do pedido ficar constatada a ausência de falha na prestação do serviço 

da reclamada, bem como a pendência do pagamento, a presente decisão 

poderá perfeitamente ser revogada, tornando o contrato 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 antecipada, pela suficiência das 

provas apresentadas até este momento. Por fim, verifico ausência de 

perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo e até 

por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, 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 medida de urgência a fim de determinar que a 

reclamada suspenda os descontos efetuados na conta da reclamante, 

devendo emitir boletos de pagamento referentes à obrigação informada na 

inicial. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 24 de abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001000-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido se consubstancia na provável declaração de inexistência de débito 

e o indevido lançamento do nome do reclamante nos órgãos de proteção 

ao crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do nome da requerente 

no banco de dados de serviços de restrição de crédito como o SERASA, 

SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 
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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 relevantes, 

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 que 

a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito gera abalo de 

crédito, daí resultando, na maioria das vezes, prejuízos irreparáveis. 

Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. Como 

consequência, advém a necessidade de deferimento da tutela de urgência 

antecipada neste tocante, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao 

final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. Os documentos encartados 

aos autos pelo reclamante dão suporte probatório suficiente às suas 

alegações, ao menos nesta sede de cognição sumária. O cancelamento 

do contrato de prestação de serviços de internet veio demonstrado por 

meio do e-mail juntado no ID 12786672, em que o reclamante informa que 

efetuou o cancelamento do contrato em abril de 2016, tendo o reclamado 

informado, em resposta ao e-mail, que o débito que estava em aberto foi 

cancelado. Por outro lado, o nome do reclamante foi inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito, por débito ocorrido aos 6.9.2017, consoante se 

verifica pelo extrato juntado no ID 12786672. 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. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo e até por ocasião do julgamento 

final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão, tornando a 

inscrição nos serviços de proteção ao crédito a produzir seus regulares 

efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa reclamada. Com essas razões, 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos 

da sentença final, DEFIRO a tutela de urgência antecipada a fim de 

determinar seja excluído o nome 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. Recebo a petição inicial eis que 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 

2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte reclamada por 

carta com aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da reclamada na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato e as 

partes dispensem a produção de provas em audiência de instrução e 

julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir provas em 

audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou 

oral será a data da audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)

(s) requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 24 

de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001059-28.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUZANIA APARECIDA FERREIRA (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. A reclamante acima nominada 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 da 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. A 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 da 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 da 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 
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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, 25 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001061-95.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO VANDERLEI DA SILVA (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. 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, 25 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010415-59.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CACERES RIBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA BOLIS OAB - MT0017819A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

EDGARD BARBOSA 31028869819 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS RETIFIQUE-SE o polo passivo da ação, devendo permanecer 

apenas a executada MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET 

LTDA. Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 
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débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 24 de Abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001545-77.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO MARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001545-77.2017.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 11.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA, INCAPACIDADE 

LABORATIVA PERMANENTE]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LUCIO MARIO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. I. Intime-se a parte autora 

para que, querendo, no prazo legal, manifeste-se quanto aos embargos 

apresentados à fl. id. 11967193. II. Intime-se as partes quanto ao dia 

agendado pelo perito para a realização da perícia. III. Após, retorne-me 

conclusos para análise dos embargos e laudo médico. IV. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 85734 Nr: 5386-73.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a sentença de fls. 133 transitou em julgado sem 

interposição de recurso.

Lucas do Rio Verde - MT, 24 de abril de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 83095 Nr: 2563-29.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO EBERHARDT, EUNICE ZENAIDE 

MACIEL EBERHARDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9975-A/MT, VINICIUS BARNES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE DUCCI LOURENÇO - 

OAB:19.982, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13.412-A, TIAGO 

MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13412-A/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data, afixei o Edital de Intimação no átrio do 

Fórum, lugar público de costume, ao qual, INTIMA-SE a Advogada Dra. 

KELI DIANA WEBER VERARDI, OAB/MT 15985/B, para devolver os autos 

código 83095, Número Único 2563-29.2012.811.0045 no prazo de 3 (três) 

dias, sob pena de responder conforme Artigo 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124449 Nr: 2747-43.2016.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO KERECZ NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL AGROMERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DAL MOLIN - 

OAB:15887/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOELI ALBERTI - 

OAB:4061/MT, RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:130.709OAB/MG, 

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALINE DAL MOLIN, 

para devolução dos autos nº 2747-43.2016.811.0045, Protocolo 124449, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115530 Nr: 6970-73.2015.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALBERTO DAL MOLIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL AGROMERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NEVIO MANFIO - OAB:OAB/MT 

16.226-B, TIANE VIZZOTTO - OAB:OAB/MT 12.679-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOELI ALBERTI - 

OAB:4061/MT, WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALINE DAL MOLIN, 

para devolução dos autos nº 6970-73.2015.811.0045, Protocolo 115530, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111168 Nr: 4503-24.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PKN, CMBDS, PKJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT, 

RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:130.709OAB/MG, WILLIAM 

ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ALINE DAL MOLIN - OAB:15887/MT, ANDRÉIA 
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LEHNEN - OAB:10.752-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALINE DAL MOLIN, 

para devolução dos autos nº 4503-24.2015.811.0045, Protocolo 111168, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112848 Nr: 5406-59.2015.811.0045

 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: JOÃO DOS SANTOS FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL AGROMERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ALINE DAL MOLIN - OAB:15887/MT, ANDRÉIA 

LEHNEN - OAB:10752-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOELI ALBERTI - 

OAB:4061/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALINE DAL MOLIN, 

para devolução dos autos nº 5406-59.2015.811.0045, Protocolo 112848, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112849 Nr: 5407-44.2015.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL BENJAMIN MAHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL AGROMERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DAL MOLIN - 

OAB:15887/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALINE DAL MOLIN, 

para devolução dos autos nº 5407-44.2015.811.0045, Protocolo 112849, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 97886 Nr: 4268-91.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINA E. LONGO - ME, EDINA ELISA LONGO, 

SIDONIA SCHONS MARTINOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de suspensão dos autos. Assim 

sendo, intimo o douto procurador para impulsionar o feito no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 91748 Nr: 5632-35.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMACDCVM, JMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA V. BORGES MARTINS - 

OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de suspensão dos autos. Assim 

sendo, intimo o douto procurador para impulsionar o feito no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 88709 Nr: 2600-22.2013.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDDS, EDDS, CCD, FES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, EDUARDO FONSECA VILLELA - OAB:9973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de suspensão dos autos. Assim 

sendo, intimo o douto procurador para impulsionar o feito no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 42986 Nr: 3292-89.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBSBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMEDL, ELP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREIA 

DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de suspensão dos autos. Assim 

sendo, intimo o douto procurador para impulsionar o feito no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 42409 Nr: 2718-66.2011.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PACIFICO BOEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE VICENTINI RODRIGUES - 

OAB:14.320 B/MT, MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA - OAB:10.885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de suspensão dos autos. Assim 

sendo, intimo o douto procurador para impulsionar o feito no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 40523 Nr: 829-77.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO SKURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYNE RAMON RODRIGUES - 

OAB:18074/A, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3286-A/MT

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de suspensão dos autos. Assim 

sendo, intimo o douto procurador para impulsionar o feito no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 38951 Nr: 3979-03.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLATAM SISTEMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO STRAGLIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:MT - 4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de suspensão dos autos. Assim 

sendo, intimo o douto procurador para impulsionar o feito no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 29914 Nr: 4019-53.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: PLATAM SISTEMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDER GOBI, EZARO GOBI, INES BATISTELLI 

GOBBI, OLIVIO GOBBI, DIONARA GOBBI TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU ROVEDA JUNIOR - 

OAB:5688-A, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT - 4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izalvi Barreto da Silva - 

OAB:OAB PR 10.197

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de suspensão dos autos. Assim 

sendo, intimo o douto procurador para impulsionar o feito no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 26787 Nr: 840-14.2008.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA SCHIRMER DE MATTOS

 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:

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de suspensão dos autos. Assim 

sendo, intimo o douto procurador para impulsionar o feito no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 2835 Nr: 60-26.1998.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERTEC CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2.615/MT, MAURO JOSÉ PEREIRA - OAB:4655

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de suspensão dos autos. Assim 

sendo, intimo o douto procurador para impulsionar o feito no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 990 Nr: 203-15.1998.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YOSHIKASU OKA, HIDEO OKA, MITSUYO OKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de suspensão dos autos. Assim 

sendo, intimo o douto procurador para impulsionar o feito no prazo de 10 

(dez) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001557-57.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PETRONIO PAGANINI (AUTOR)

KALLITA BRUNELLE ALBARELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA APARECIDA BERTE (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1001557-57.2018.8.11.0045. Vistos etc. I. Trata-se de 

“Ação Inibitória c/c Reparatória” com pedidos de tutela inibitória e 

indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 100.000,00 (cem mil 

reais) para cada um dos autores (conforme item 32 da petição inicial). 

Valor atribuído à causa: R$ 10.000,00 (dez mil reais). II. Sem maiores 

delongas, é patente a constatação de que o valor atribuído à causa não 

corresponde ao proveito econômico perseguido. III. Assim, e com 

fundamento no disposto no artigo 292, inciso V e § 3º, do CPC, CORRIJO 

DE OFÍCIO o valor da causa para o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais). Procedam-se as alterações pertinentes. IV. Em seguida, intimem-se 

os autores para o recolhimento da diferença das custas processuais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo (CPC, art. 

290). V. Cumpra-se. Às providências. CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001572-26.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PETRONIO PAGANINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA APARECIDA BERTE (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1001572-26.2018.8.11.0045. Vistos etc. I. Trata-se de 

“Ação Declaratória de Ocorrência de Alienação Parental Com Pedido de 

Antecipação de Tutela” ajuizada por SÉRGIO PETRÔNIO PAGANINI em face 

de CINTIA APARECIDA BERTE. II. Em consulta ao sistema Apolo, infere-se 

que ação idêntica a esta foi ajuizada através de processo físico (código 

153495) e endereçada ao juízo da Infância e Juventude, o qual declinou da 

competência e determinou a redistribuição do feito, culminando no aporte 

dos autos (por sorteio) ao juízo desta Primeira Vara, que, por sua vez, 

extinguiu o processo físico, destacando a necessidade da tramitação 

eletrônica e por dependência ao processo nº 1001000-07.2017.11.0045, 

já em trâmite neste juízo. III. Ocorre que, apesar da presente ação ter sido 

distribuída a esta Primeira Vara, verifica-se pelo PJE que tal distribuição se 

deu por novo sorteio, e não por dependência ao processo conexo, 

conforme determinado no processo físico. Tal constatação, associada 

ainda à omissão acerca da decisão acima referida, chama atenção quanto 

à possibilidade de uma nova distribuição do feito em juízo diverso, o que 

“poderia” (eventualmente) resultar na prolação de decisões conflitantes 

com a ação conexa em trâmite neste juízo prevento. IV. Considerando que 

esta não é a primeira situação no que se refere à distribuição de 

processos, intime-o para que esclareça o ocorrido com relação ao 

presente feito, no prazo de 15 (quinze) dias. V. Após, conclusos. VI. 

Cumpra-se. Às providências. CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO
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Processo nº 100379-10.2017.8.11.0045 TIPO: APOSENTADORIA POR 

IDADE HÍBRIDA. Requerente: Eloides Leite Guerino. Requerido: Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação em que 

a autora objetiva a obtenção de aposentadoria por idade mista/híbrida, 

alegando, em síntese, que preenche os requisitos legais relativos à idade 

e tempo de trabalho. Com a inicial vieram documentos. Pela decisão inicial 

(Id 4792876) foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela, sendo 

determinada a citação da parte requerida e designada desde logo 

audiência instrutória. Citado, o requerido apresentou contestação e 

documentos sustentando que a autora não cumpriu os requisitos legais 

para implantação do benefício. A autora apresentou impugnação no Id 
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7234239. Em audiência de instrução e julgamento (Id 8057259) tomou-se o 

depoimento pessoal da parte autora e foram ouvidas 02 (duas) 

testemunhas. 2. É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. A concessão do benefício da aposentadoria por idade "mista" ou 

"híbrida", conforme disposto no artigo 48, §§ 3º e 4º, da Lei nº 8.213/91, 

está condicionada ao preenchimento de dois requisitos: a) idade mínima de 

65 (sessenta e cinco) anos para o homem e de 60 (sessenta) anos para a 

mulher; e b) demonstração do efetivo exercício de atividade rural em 

conjunto com períodos de contribuição prestados sob outras categorias 

de segurado (contribuinte individual, empregado, etc.) por tempo 

equivalente ao da carência do benefício pretendido, observada a regra de 

transição prevista no artigo 142 do mencionado diploma legal. No caso em 

análise, o requisito etário está devidamente demonstrado nos autos, 

evidenciando que a autora (mulher) possui idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos. Quanto à carência, de acordo com a tabela inserida no 

artigo 142 da Lei nº 8.213/1991, e considerando que a autora completou 

60 (sessenta) anos de idade em 04/01/2015, mister a comprovação do 

período de carência mínimo de 180 (cento e oitenta) meses/contribuições. 

Para fins de comprovação do exercício da atividade rural, nos termos da 

Súmula 149 do STJ e do recurso representativo da controvérsia REsp 

1.321.493/PR, não basta a prova exclusivamente testemunhal. É 

necessária a existência de um início razoável de prova material, 

devidamente corroborado pela prova testemunhal. Na espécie, os 

documentos carreados aos autos são os seguintes: 1) Certidão de 

nascimento da filha da requerente (1974) indicando a profissão dos pais 

como lavrador e doméstica, e como residência o Distrito de Querência; 2) 

Certidão de nascimento da filha da requerente (1988) indicando a 

profissão dos pais como lavrador e do lar. Diante da dificuldade do 

segurado especial na obtenção de prova escrita do exercício de sua 

profissão, a jurisprudência do STJ firmou orientação no sentido de que o 

rol de documentos hábeis à comprovação do exercício de atividade rural 

inscrito no art. 106, parágrafo único, da Lei 8.213/1991, é meramente 

exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis outros documentos além 

dos previstos no mencionado dispositivo, inclusive que estejam em nome 

de membros do grupo familiar ou ex-patrão. Ilustrativamente: 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE 

RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONFIGURADO. 1. IN CASU, O 

TRIBUNAL DE ORIGEM, CONFIRMANDO A SENTENÇA, JULGOU 

PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA SOB O ENTENDIMENTO DE QUE A 

PROVA DOCUMENTAL JUNTADA AOS AUTOS DÁ CONTA DO EXERCÍCIO 

DA ATIVIDADE RURAL EM PERÍODO EQUIVALENTE À NECESSÁRIA 

CARÊNCIA PARA FINS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO 

AUXÍLIO-DOENÇA. 2. O ROL DE DOCUMENTOS ÍNSITO NO ART. 106 DA 

LEI 8213/91 PARA A COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

RURAL É MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO, SENDO ADMISSÍVEIS OUTROS 

ALÉM DOS PREVISTOS NO MENCIONADO DISPOSITIVO. 3. AGRAVO 

REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (STJ - AGRG NO RESP 1.311.495/CE, 

SEGUNDA TURMA, RELATOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN, DJE 

15/6/2012)” Ainda no tocante ao início de prova material, adotam-se os 

seguintes posicionamentos já sumulados: “SÚMULA 73 DO TRF4: 

ADMITEM-SE COMO INÍCIO DE PROVA MATERIAL DO EFETIVO EXERCÍCIO 

DE ATIVIDADE RURAL, EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR, 

DOCUMENTOS DE TERCEIROS, MEMBROS DO GRUPO PARENTAL.” 

“SÚMULA Nº 6 DA TNU - A CERTIDÃO DE CASAMENTO OU OUTRO 

DOCUMENTO IDÔNEO QUE EVIDENCIE A CONDIÇÃO DE TRABALHADOR 

RURAL DO CÔNJUGE CONSTITUI INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL 

DA ATIVIDADE RURÍCULA.” “SÚMULA Nº 32, DA AGU - "PARA FINS DE 

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DISPOSTOS NOS ARTIGOS 39, INCISO I E 

SEU PARÁGRAFO ÚNICO, E 143 DA LEI 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991, 

SERÃO CONSIDERADOS COMO INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL 

DOCUMENTOS PÚBLICOS E PARTICULARES DOTADOS DE FÉ PÚBLICA, 

DESDE QUE NÃO CONTENHAM RASURAS OU RETIFICAÇÕES RECENTES, 

NOS QUAIS CONSTE EXPRESSAMENTE A QUALIFICAÇÃO DO 

SEGURADO, DE SEU CÔNJUGE, ENQUANTO CASADO, OU 

COMPANHEIRO, ENQUANTO DURAR A UNIÃO ESTÁVEL, OU DE SEU 

ASCENDENTE, ENQUANTO DEPENDENTE DESTE, COMO RURÍCOLA, 

LAVRADOR OU AGRICULTOR, SALVO A EXISTÊNCIA DE PROVA EM 

CONTRÁRIO." Em análise ao processado no presente feito, verifico que a 

prova testemunhal produzida em audiência, aliada aos documentos antes 

elencados (início de prova material) não deixam dúvidas acerca do 

exercício da atividade rural da autora, na forma de regime de economia 

familiar, por mais de 15 (quinze) anos, antes de dar início a atividades 

urbanas. No que concerne ao tempo de contribuição decorrente de vínculo 

urbano, o CNIS da parte autora indica diversos períodos, os quais, 

reunidos, ultrapassam 06 (seis) anos. Com efeito, somando-se o tempo de 

labor rural com o tempo de contribuição como trabalhador urbano, 

impõe-se o reconhecimento de que a autora atingiu o período de carência 

e completou os requisitos necessários ao benefício de aposentadoria rural 

mista ou híbrida. Pela pertinência e como forma de corroborar a linha de 

raciocínio desenvolvida, lanço mão do recente e completo julgado oriundo 

do Egrégio Superior Tribunal de Justiça abordando acerca do tema em 

debate: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. ART. 

48, §§ 3º E 4º, DA LEI 8.213/1991. TRABALHO URBANO E RURAL NO 

PERÍODO DE CARÊNCIA. REQUISITO. LABOR CAMPESINO POR OCASIÃO 

DO IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO OU DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA AFASTADA. CONTRIBUIÇÕES. TRABALHO 

RURAL. DESNECESSIDADE. 1. O INSS INTERPÔS RECURSO ESPECIAL 

ADUZINDO QUE A PARTE ORA RECORRIDA NÃO SE ENQUADRA NA 

APOSENTADORIA POR IDADE PREVISTA NO ART. 48, § 3º, DA LEI 

8.213/1991, POIS, NO MOMENTO EM QUE SE IMPLEMENTOU O REQUISITO 

ETÁRIO OU O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, ERA TRABALHADORA 

URBANA, SENDO A CITADA NORMA DIRIGIDA A TRABALHADORES 

RURAIS. ADUZ AINDA QUE O TEMPO DE SERVIÇO RURAL ANTERIOR À 

LEI 8.213/1991 NÃO PODE SER COMPUTADO COMO CARÊNCIA. 2. O § 3º 

DO ART. 48 DA LEI 8.213/1991 (COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 

11.718/2008) DISPÕE: "§ 3º OS TRABALHADORES RURAIS DE QUE 

TRATA O § 1O DESTE ARTIGO QUE NÃO ATENDAM AO DISPOSTO NO § 

2º DESTE ARTIGO, MAS QUE SATISFAÇAM ESSA CONDIÇÃO, SE FOREM 

CONSIDERADOS PERÍODOS DE CONTRIBUIÇÃO SOB OUTRAS 

CATEGORIAS DO SEGURADO, FARÃO JUS AO BENEFÍCIO AO 

COMPLETAREM 65 (SESSENTA E CINCO) ANOS DE IDADE, SE HOMEM, E 

60 (SESSENTA) ANOS, SE MULHER". 3. DO CONTEXTO DA LEI DE 

BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SE CONSTATA QUE A INOVAÇÃO 

LEGISLATIVA TRAZIDA PELA LEI 11.718/2008 CRIOU FORMA DE 

APOSENTAÇÃO POR IDADE HÍBRIDA DE REGIMES DE TRABALHO, 

CONTEMPLANDO AQUELES TRABALHADORES RURAIS QUE MIGRARAM 

TEMPORÁRIA OU DEFINITIVAMENTE PARA O MEIO URBANO E QUE NÃO 

TÊM PERÍODO DE CARÊNCIA SUFICIENTE PARA A APOSENTADORIA 

PREVISTA PARA OS TRABALHADORES URBANOS (CAPUT DO ART. 48 

DA LEI 8.213/1991) E PARA OS RURAIS (§§ 1º E 2º DO ART. 48 DA LEI 

8.213/1991). 4. COMO EXPRESSAMENTE PREVISTO EM LEI, A 

APOSENTADORIA POR IDADE URBANA EXIGE A IDADE MÍNIMA DE 65 

ANOS PARA HOMENS E 60 ANOS PARA MULHER, ALÉM DE 

CONTRIBUIÇÃO PELO PERÍODO DE CARÊNCIA EXIGIDO. JÁ PARA OS 

TRABALHADORES EXCLUSIVAMENTE RURAIS, A IDADE É REDUZIDA EM 

CINCO ANOS, E O REQUISITO DA CARÊNCIA RESTRINGE-SE AO EFETIVO 

TRABALHO RURAL (ART. 39, I, E 143 DA LEI 8.213/1991). 5. A LEI 

11.718/2008, AO INCLUIR A PREVISÃO DOS §§ 3º E 4º NO ART. 48 DA LEI 

8.213/1991, ABRIGOU, COMO JÁ REFERIDO, AQUELES TRABALHADORES 

RURAIS QUE PASSARAM A EXERCER TEMPORÁRIA OU 

PERMANENTEMENTE PERÍODOS EM ATIVIDADE URBANA, JÁ QUE ANTES 

DA INOVAÇÃO LEGISLATIVA O MESMO SEGURADO SE ENCONTRAVA 

NUM PARADOXO JURÍDICO DE DESAMPARO PREVIDENCIÁRIO: AO 

ATINGIR IDADE AVANÇADA, NÃO PODIA RECEBER A APOSENTADORIA 

RURAL PORQUE EXERCEU TRABALHO URBANO E NÃO TINHA COMO 

DESFRUTAR DA APOSENTADORIA URBANA EM RAZÃO DE O CURTO 

PERÍODO LABORAL NÃO PREENCHER O PERÍODO DE CARÊNCIA. 6. SOB 

O PONTO DE VISTA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, 

A INOVAÇÃO TRAZIDA PELA LEI 11.718/2008 CONSUBSTANCIA A 

CORREÇÃO DE DISTORÇÃO DA COBERTURA PREVIDENCIÁRIA: A 

SITUAÇÃO DAQUELES SEGURADOS RURAIS QUE, COM A CRESCENTE 

ABSORÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO CAMPESINA PELA CIDADE, 

PASSAM A EXERCER ATIVIDADES LABORAIS DIFERENTES DAS LIDES DO 

CAMPO, ESPECIALMENTE QUANTO AO TRATAMENTO PREVIDENCIÁRIO. 

7. ASSIM, A DENOMINADA APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA OU 

MISTA (ART. 48, §§ 3º E 4º, DA LEI 8.213/1991) APONTA PARA UM 

HORIZONTE DE EQUILÍBRIO ENTRE A EVOLUÇÃO DAS RELAÇÕES 

SOCIAIS E O DIREITO, O QUE AMPARA AQUELES QUE EFETIVAMENTE 

TRABALHARAM E REPERCUTE, POR CONSEGUINTE, NA REDUÇÃO DOS 

CONFLITOS SUBMETIDOS AO PODER JUDICIÁRIO. 8. ESSA NOVA 

POSSIBILIDADE DE APOSENTADORIA POR IDADE NÃO REPRESENTA 

DESEQUILÍBRIO ATUARIAL, POIS, ALÉM DE REQUERER IDADE MÍNIMA 

EQUIVALENTE À APOSENTADORIA POR IDADE URBANA (SUPERIOR EM 

CINCO ANOS À APOSENTADORIA RURAL), CONTA COM LAPSOS DE 
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CONTRIBUIÇÃO DIRETA DO SEGURADO QUE A APOSENTADORIA POR 

IDADE RURAL NÃO EXIGE. 9.PARA O SISTEMA PREVIDENCIÁRIO, O 

RETORNO CONTRIBUTIVO É MAIOR NA APOSENTADORIA POR IDADE 

HÍBRIDA DO QUE SE O MESMO SEGURADO PERMANECESSE EXERCENDO 

ATIVIDADE EXCLUSIVAMENTE RURAL, EM VEZ DE MIGRAR PARA O MEIO 

URBANO, O QUE REPRESENTARÁ, POR CERTO, EXPRESSÃO JURÍDICA 

DE AMPARO DAS SITUAÇÕES DE ÊXODO RURAL, JÁ QUE, ATÉ ENTÃO, 

ESSE FENÔMENO CULMINAVA EM SEVERA RESTRIÇÃO DE DIREITOS 

PREVIDENCIÁRIOS AOS TRABALHADORES RURAIS. 10. TAL 

CONSTATAÇÃO É FORTALECIDA PELA CONCLUSÃO DE QUE O 

DISPOSTO NO ART. 48, §§ 3º E 4º, DA LEI 8.213/1991 MATERIALIZA A 

PREVISÃO CONSTITUCIONAL DA UNIFORMIDADE E A EQUIVALÊNCIA 

ENTRE OS BENEFÍCIOS DESTINADOS ÀS POPULAÇÕES RURAIS E 

URBANAS (ART. 194, II, DA CF), O QUE TORNA IRRELEVANTE A 

PREPONDERÂNCIA DE ATIVIDADE URBANA OU RURAL PARA DEFINIR A 

APLICABILIDADE DA INOVAÇÃO LEGAL AQUI ANALISADA. 11. ASSIM, 

SEJA QUAL FOR A PREDOMINÂNCIA DO LABOR MISTO NO PERÍODO DE 

CARÊNCIA OU O TIPO DE TRABALHO EXERCIDO POR OCASIÃO DO 

IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO OU DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO, O TRABALHADOR TEM DIREITO A SE APOSENTAR 

COM AS IDADES CITADAS NO § 3º DO ART. 48 DA LEI 8.213/1991, DESDE 

QUE CUMPRIDA A CARÊNCIA COM A UTILIZAÇÃO DE LABOR URBANO 

OU RURAL. POR OUTRO LADO, SE A CARÊNCIA FOI CUMPRIDA 

EXCLUSIVAMENTE COMO TRABALHADOR URBANO, SOB ESSE REGIME 

O SEGURADO SERÁ APOSENTADO (CAPUT DO ART. 48), O QUE VALE 

TAMBÉM PARA O LABOR EXCLUSIVAMENTE RURÍCOLA (§§1º E 2º DA 

LEI 8.213/1991). 12. NA MESMA LINHA DO QUE AQUI PRECEITUADO: 

RESP 1.376.479/RS, REL. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 4.9.2014, PENDENTE DE PUBLICAÇÃO. 

13. OBSERVANDO-SE A CONJUGAÇÃO DE REGIMES JURÍDICOS DE 

APOSENTADORIA POR IDADE NO ART. 48, § 3º, DA LEI 8.213/1991, 

DENOTA-SE QUE CADA QUAL DEVE SER OBSERVADO DE ACORDO COM 

AS RESPECTIVAS REGRAS. 14. SE OS ARTS. 26, III, E 39, I, DA LEI 

8.213/1991 DISPENSAM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA 

FINS DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL, EXIGINDO APENAS A 

COMPROVAÇÃO DO LABOR CAMPESINO, TAL SITUAÇÃO DEVE SER 

CONSIDERADA PARA FINS DO CÔMPUTO DA CARÊNCIA PREVISTA NO 

ART. 48, § 3º, DA LEI 8.213/1991, DISPENSANDO-SE, PORTANTO, O 

RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. 15. RECURSO ESPECIAL NÃO 

PROVIDO. (STJ - RESP 1702489/SP, REL. MINISTRO HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 28/11/2017, DJE 19/12/2017)” No que 

atine ao valor do salário de benefício, o § 4º do artigo 48 da Lei nº 

8.213/91 estabelece: “Art. 48. (...) § 4o Para efeito do § 3o deste artigo, o 

cálculo da renda mensal do benefício será apurado de acordo com o 

disposto no inciso II do caput do art. 29 desta Lei, considerando-se como 

salário-de-contribuição mensal do período como segurado especial o limite 

mínimo de salário-de-contribuição da Previdência Social.” Por sua vez, o 

citado artigo 29, em seu inciso II, dispõe que o salário de benefício 

consiste “na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição 

correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo”, média 

esta que será utilizada para fins de apuração do valor devido. Com 

relação à data em que a aposentadoria é devida, deve-se considerar a 

data em que houve o pedido administrativo (11/10/2016), ocasião em que o 

autor já havia completado o critério etário. Nesse sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. HÍBRIDA OU MISTA. TRABALHADOR RURAL. FUNGIBILIDADE. 

TEMPO RURAL E URBANO. SOMA. ART. 48 § 3º, LEI 8.213/91. INÍCIO DE 

PROVA MATERIAL. RETORNO AO LABOR RURAL. PROVA 

TESTEMUNHAL CONVINCENTE. IDADE MÍNIMA 60 ANOS PARA MULHER E 

65 PARA HOMEM. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. 

HONORARIOS. CAUSALIDADE. REQUSITO ETÁRIO IMPLEMENTADO NO 

CURSO DA AÇÃO. (...) 10. Termo inicial do beneficio será a partir de data 

em que a autora completou o requisito etário indicado no item 8 supra, uma 

vez que, no momento do ajuizamento da ação e da citação, os requisitos 

para aposentadoria ora deferida (artigo 48, § 3º da Lei 8.213/91) ainda 

não estavam presentes, afastando-se, por conseguinte, a data do 

requerimento e a data da citação como parâmetro para fixação da DIB. (...) 

(TRF1 - AC 0017706-25.2013.4.01.9199 / TO, Rel. DESEMBARGADOR 

FEDERAL CANDIDO MORAES, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.448 de 

03/02/2015)” 3. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido contido 

na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de determinar que o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS conceda à autora 

a aposentadoria rural por idade híbrida/mista, nos termos do artigo 48 § 3º, 

da Lei nº 8.213/91, no valor correspondente à média aritmética simples 

dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento 

de todo o período contributivo (o §4º do art. 48 da Lei 8.213/91), desde 

que não inferior a 01 (um) salário mínimo, inclusive 13º salário, nos 

seguintes termos: a) O NOME DO SEGURADO: ELOIDES LEITE GUERINO; 

b) CPF: 419.757.821-00; c) O BENEFÍCIO CONCEDIDO: APOSENTADORIA 

POR IDADE RURAL HÍBRIDA/MISTA, INCLUSIVE COM O ABONO ANUAL – 

13º SALÁRIO; d) PERÍODO DE CARÊNCIA A SER CONSIDERADO: 180 

MESES/CONTRIBUIÇÕES; e) A RENDA MENSAL ATUAL: A CALCULAR, DE 

ACORDO COM O INCISO II DO ARTIGO. 29 DA LEI Nº 8.213/91, E DESDE 

QUE NÃO INFERIOR A 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO; f) A DATA DE INÍCIO DO 

BENEFÍCIO – DIB: (11/10/2016 – DATA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO); g) 

DATA DO INÍCIO DO PAGAMENTO: A DEPENDER DA INTIMAÇÃO DO INSS; 

Destacando que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante 

do pedido da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na 

presente decisão, defiro a antecipação de tutela, para o fim de determinar 

o estabelecimento da aposentadoria, nos termos já expressos no 

dispositivo da sentença, em 30 (trinta) dias. Veja-se que a parte autora 

possui idade avançada, reduzida capacidade de trabalho, o que gera o 

perigo de dano irreparável, vez que o benefício tem caráter alimentar. As 

prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas 

monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como 

legislação superveniente, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 

19/TRF da 1º Região, até o efetivo pagamento, bem como acrescidas dos 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar 

da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes, incidindo essa taxa de juros até a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 (DOU de 30/06/2009), a partir de 

quando os juros moratórios deverão ser aplicados à razão de 0,5% ao 

mês, tendo em vista que estes são os juros consagrados nas cadernetas 

de poupança. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, 

no percentual de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos 

entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 

do STJ. Em atenção ao artigo 496, § 3º, inciso I, do CPC, deixo de remeter 

os autos à instância superior para reexame necessário, por se tratar de 

condenação de valor certo não excedente a 1.000 (mil) salários mínimos. 

Isento o INSS do pagamento das custas processuais. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim JUIZ DE DIREITO
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Processo nº 1001556-09.2017.8.11.0045 TIPO: APOSENTADORIA POR 

IDADE HÍBRIDA. Requerente: Eliza Gonçalves da Cruz. Requerido: Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação em que 

a autora objetiva a obtenção de aposentadoria por idade mista/híbrida, 

alegando, em síntese, que preenche os requisitos legais relativos à idade 

e tempo de trabalho. Com a inicial vieram documentos. Pela decisão inicial 

(Id 4792876) foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela, sendo 

determinada a citação da parte requerida e designada desde logo 

audiência instrutória. Citado, o requerido apresentou contestação e 

documentos sustentando que a autora não cumpriu os requisitos legais 

para implantação do benefício. A autora apresentou impugnação no Id 

7234239. Em audiência de instrução e julgamento (Id 8057259) tomou-se o 

depoimento pessoal da parte autora e foram ouvidas 02 (duas) 

testemunhas. 2. É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. A concessão do benefício da aposentadoria por idade "mista" ou 

"híbrida", conforme disposto no artigo 48, §§ 3º e 4º, da Lei nº 8.213/91, 

está condicionada ao preenchimento de dois requisitos: a) idade mínima de 

65 (sessenta e cinco) anos para o homem e de 60 (sessenta) anos para a 

mulher; e b) demonstração do efetivo exercício de atividade rural em 

conjunto com períodos de contribuição prestados sob outras categorias 
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de segurado (contribuinte individual, empregado, etc.) por tempo 

equivalente ao da carência do benefício pretendido, observada a regra de 

transição prevista no artigo 142 do mencionado diploma legal. No caso em 

análise, o requisito etário está devidamente demonstrado nos autos, 

evidenciando que a autora (mulher) possui idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos. Quanto à carência, de acordo com a tabela inserida no 

artigo 142 da Lei nº 8.213/1991, e considerando que a autora completou 

60 (sessenta) anos de idade em 13/05/2014, mister a comprovação do 

período de carência mínimo de 180 (cento e oitenta) meses/contribuições. 

Para fins de comprovação do exercício da atividade rural, nos termos da 

Súmula 149 do STJ e do recurso representativo da controvérsia REsp 

1.321.493/PR, não basta a prova exclusivamente testemunhal. É 

necessária a existência de um início razoável de prova material, 

devidamente corroborado pela prova testemunhal. Na espécie, os 

documentos carreados aos autos são os seguintes: 1) Certidão de 

nascimento da requerente (1954) indicando a profissão de seus pais 

agricultor e do lar e seu nascimento em domicílio; 2) Certidão de 

nascimento do filho da requerente (1978) indicando a profissão dos pais 

como lavrador e do lar; 3) Certidão de nascimento da filha da requerente 

(1981) indicando a profissão dos pais como lavrador e do lar. Diante da 

dificuldade do segurado especial na obtenção de prova escrita do 

exercício de sua profissão, a jurisprudência do STJ firmou orientação no 

sentido de que o rol de documentos hábeis à comprovação do exercício 

de atividade rural inscrito no art. 106, parágrafo único, da Lei 8.213/1991, 

é meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis outros 

documentos além dos previstos no mencionado dispositivo, inclusive que 

estejam em nome de membros do grupo familiar ou ex-patrão. 

Ilustrativamente: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. COMPROVAÇÃO 

DE ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONFIGURADO. 1. IN 

CASU, O TRIBUNAL DE ORIGEM, CONFIRMANDO A SENTENÇA, JULGOU 

PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA SOB O ENTENDIMENTO DE QUE A 

PROVA DOCUMENTAL JUNTADA AOS AUTOS DÁ CONTA DO EXERCÍCIO 

DA ATIVIDADE RURAL EM PERÍODO EQUIVALENTE À NECESSÁRIA 

CARÊNCIA PARA FINS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO 

AUXÍLIO-DOENÇA. 2. O ROL DE DOCUMENTOS ÍNSITO NO ART. 106 DA 

LEI 8213/91 PARA A COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

RURAL É MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO, SENDO ADMISSÍVEIS OUTROS 

ALÉM DOS PREVISTOS NO MENCIONADO DISPOSITIVO. 3. AGRAVO 

REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (STJ - AGRG NO RESP 1.311.495/CE, 

SEGUNDA TURMA, RELATOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN, DJE 

15/6/2012)” Ainda no tocante ao início de prova material, adotam-se os 

seguintes posicionamentos já sumulados: “SÚMULA 73 DO TRF4: 

ADMITEM-SE COMO INÍCIO DE PROVA MATERIAL DO EFETIVO EXERCÍCIO 

DE ATIVIDADE RURAL, EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR, 

DOCUMENTOS DE TERCEIROS, MEMBROS DO GRUPO PARENTAL.” 

“SÚMULA Nº 6 DA TNU - A CERTIDÃO DE CASAMENTO OU OUTRO 

DOCUMENTO IDÔNEO QUE EVIDENCIE A CONDIÇÃO DE TRABALHADOR 

RURAL DO CÔNJUGE CONSTITUI INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL 

DA ATIVIDADE RURÍCULA.” “SÚMULA Nº 32, DA AGU - "PARA FINS DE 

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DISPOSTOS NOS ARTIGOS 39, INCISO I E 

SEU PARÁGRAFO ÚNICO, E 143 DA LEI 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991, 

SERÃO CONSIDERADOS COMO INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL 

DOCUMENTOS PÚBLICOS E PARTICULARES DOTADOS DE FÉ PÚBLICA, 

DESDE QUE NÃO CONTENHAM RASURAS OU RETIFICAÇÕES RECENTES, 

NOS QUAIS CONSTE EXPRESSAMENTE A QUALIFICAÇÃO DO 

SEGURADO, DE SEU CÔNJUGE, ENQUANTO CASADO, OU 

COMPANHEIRO, ENQUANTO DURAR A UNIÃO ESTÁVEL, OU DE SEU 

ASCENDENTE, ENQUANTO DEPENDENTE DESTE, COMO RURÍCOLA, 

LAVRADOR OU AGRICULTOR, SALVO A EXISTÊNCIA DE PROVA EM 

CONTRÁRIO." Em análise ao processado no presente feito, verifico que a 

prova testemunhal produzida em audiência, aliada aos documentos antes 

elencados (início de prova material) não deixam dúvidas acerca do 

exercício da atividade rural da autora, na forma de regime de economia 

familiar, por mais de 20 (vinte) anos, antes de dar início a atividades 

urbanas, no ano de 2000. No que concerne ao tempo de contribuição 

decorrente de vínculo urbano, o CNIS da parte autora indica diversos 

períodos, os quais, reunidos, ultrapassam 05 (cinco) anos. Com efeito, 

somando-se o tempo de labor rural com o tempo de contribuição como 

trabalhador urbano, impõe-se o reconhecimento de que a autora atingiu o 

período de carência e completou os requisitos necessários ao benefício 

de aposentadoria rural mista ou híbrida. Pela pertinência e como forma de 

corroborar a linha de raciocínio desenvolvida, lanço mão do recente e 

completo julgado oriundo do Egrégio Superior Tribunal de Justiça 

abordando acerca do tema em debate: “PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. ART. 48, §§ 3º E 4º, DA LEI 

8.213/1991. TRABALHO URBANO E RURAL NO PERÍODO DE CARÊNCIA. 

REQUISITO. LABOR CAMPESINO POR OCASIÃO DO IMPLEMENTO DO 

REQUISITO ETÁRIO OU DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA 

AFASTADA. CONTRIBUIÇÕES. TRABALHO RURAL. DESNECESSIDADE. 1. 

O INSS INTERPÔS RECURSO ESPECIAL ADUZINDO QUE A PARTE ORA 

RECORRIDA NÃO SE ENQUADRA NA APOSENTADORIA POR IDADE 

PREVISTA NO ART. 48, § 3º, DA LEI 8.213/1991, POIS, NO MOMENTO EM 

QUE SE IMPLEMENTOU O REQUISITO ETÁRIO OU O REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO, ERA TRABALHADORA URBANA, SENDO A CITADA 

NORMA DIRIGIDA A TRABALHADORES RURAIS. ADUZ AINDA QUE O 

TEMPO DE SERVIÇO RURAL ANTERIOR À LEI 8.213/1991 NÃO PODE SER 

COMPUTADO COMO CARÊNCIA. 2. O § 3º DO ART. 48 DA LEI 8.213/1991 

(COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.718/2008) DISPÕE: "§ 3º OS 

TRABALHADORES RURAIS DE QUE TRATA O § 1O DESTE ARTIGO QUE 

NÃO ATENDAM AO DISPOSTO NO § 2º DESTE ARTIGO, MAS QUE 

SATISFAÇAM ESSA CONDIÇÃO, SE FOREM CONSIDERADOS PERÍODOS 

DE CONTRIBUIÇÃO SOB OUTRAS CATEGORIAS DO SEGURADO, FARÃO 

JUS AO BENEFÍCIO AO COMPLETAREM 65 (SESSENTA E CINCO) ANOS 

DE IDADE, SE HOMEM, E 60 (SESSENTA) ANOS, SE MULHER". 3. DO 

CONTEXTO DA LEI DE BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SE 

CONSTATA QUE A INOVAÇÃO LEGISLATIVA TRAZIDA PELA LEI 

11.718/2008 CRIOU FORMA DE APOSENTAÇÃO POR IDADE HÍBRIDA DE 

REGIMES DE TRABALHO, CONTEMPLANDO AQUELES TRABALHADORES 

RURAIS QUE MIGRARAM TEMPORÁRIA OU DEFINITIVAMENTE PARA O 

MEIO URBANO E QUE NÃO TÊM PERÍODO DE CARÊNCIA SUFICIENTE 

PARA A APOSENTADORIA PREVISTA PARA OS TRABALHADORES 

URBANOS (CAPUT DO ART. 48 DA LEI 8.213/1991) E PARA OS RURAIS (§

§ 1º E 2º DO ART. 48 DA LEI 8.213/1991). 4. COMO EXPRESSAMENTE 

PREVISTO EM LEI, A APOSENTADORIA POR IDADE URBANA EXIGE A 

IDADE MÍNIMA DE 65 ANOS PARA HOMENS E 60 ANOS PARA MULHER, 

ALÉM DE CONTRIBUIÇÃO PELO PERÍODO DE CARÊNCIA EXIGIDO. JÁ 

PARA OS TRABALHADORES EXCLUSIVAMENTE RURAIS, A IDADE É 

REDUZIDA EM CINCO ANOS, E O REQUISITO DA CARÊNCIA 

RESTRINGE-SE AO EFETIVO TRABALHO RURAL (ART. 39, I, E 143 DA LEI 

8.213/1991). 5. A LEI 11.718/2008, AO INCLUIR A PREVISÃO DOS §§ 3º E 

4º NO ART. 48 DA LEI 8.213/1991, ABRIGOU, COMO JÁ REFERIDO, 

AQUELES TRABALHADORES RURAIS QUE PASSARAM A EXERCER 

TEMPORÁRIA OU PERMANENTEMENTE PERÍODOS EM ATIVIDADE 

URBANA, JÁ QUE ANTES DA INOVAÇÃO LEGISLATIVA O MESMO 

SEGURADO SE ENCONTRAVA NUM PARADOXO JURÍDICO DE 

DESAMPARO PREVIDENCIÁRIO: AO ATINGIR IDADE AVANÇADA, NÃO 

PODIA RECEBER A APOSENTADORIA RURAL PORQUE EXERCEU 

TRABALHO URBANO E NÃO TINHA COMO DESFRUTAR DA 

APOSENTADORIA URBANA EM RAZÃO DE O CURTO PERÍODO LABORAL 

NÃO PREENCHER O PERÍODO DE CARÊNCIA. 6. SOB O PONTO DE VISTA 

DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, A INOVAÇÃO 

TRAZIDA PELA LEI 11.718/2008 CONSUBSTANCIA A CORREÇÃO DE 

DISTORÇÃO DA COBERTURA PREVIDENCIÁRIA: A SITUAÇÃO DAQUELES 

SEGURADOS RURAIS QUE, COM A CRESCENTE ABSORÇÃO DA FORÇA 

DE TRABALHO CAMPESINA PELA CIDADE, PASSAM A EXERCER 

ATIVIDADES LABORAIS DIFERENTES DAS LIDES DO CAMPO, 

ESPECIALMENTE QUANTO AO TRATAMENTO PREVIDENCIÁRIO. 7. ASSIM, 

A DENOMINADA APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA OU MISTA (ART. 

48, §§ 3º E 4º, DA LEI 8.213/1991) APONTA PARA UM HORIZONTE DE 

EQUILÍBRIO ENTRE A EVOLUÇÃO DAS RELAÇÕES SOCIAIS E O DIREITO, 

O QUE AMPARA AQUELES QUE EFETIVAMENTE TRABALHARAM E 

REPERCUTE, POR CONSEGUINTE, NA REDUÇÃO DOS CONFLITOS 

SUBMETIDOS AO PODER JUDICIÁRIO. 8. ESSA NOVA POSSIBILIDADE DE 

APOSENTADORIA POR IDADE NÃO REPRESENTA DESEQUILÍBRIO 

ATUARIAL, POIS, ALÉM DE REQUERER IDADE MÍNIMA EQUIVALENTE À 

APOSENTADORIA POR IDADE URBANA (SUPERIOR EM CINCO ANOS À 

APOSENTADORIA RURAL), CONTA COM LAPSOS DE CONTRIBUIÇÃO 

DIRETA DO SEGURADO QUE A APOSENTADORIA POR IDADE RURAL 

NÃO EXIGE. 9.PARA O SISTEMA PREVIDENCIÁRIO, O RETORNO 

CONTRIBUTIVO É MAIOR NA APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA DO 

QUE SE O MESMO SEGURADO PERMANECESSE EXERCENDO ATIVIDADE 

EXCLUSIVAMENTE RURAL, EM VEZ DE MIGRAR PARA O MEIO URBANO, 

O QUE REPRESENTARÁ, POR CERTO, EXPRESSÃO JURÍDICA DE AMPARO 

DAS SITUAÇÕES DE ÊXODO RURAL, JÁ QUE, ATÉ ENTÃO, ESSE 
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FENÔMENO CULMINAVA EM SEVERA RESTRIÇÃO DE DIREITOS 

PREVIDENCIÁRIOS AOS TRABALHADORES RURAIS. 10. TAL 

CONSTATAÇÃO É FORTALECIDA PELA CONCLUSÃO DE QUE O 

DISPOSTO NO ART. 48, §§ 3º E 4º, DA LEI 8.213/1991 MATERIALIZA A 

PREVISÃO CONSTITUCIONAL DA UNIFORMIDADE E A EQUIVALÊNCIA 

ENTRE OS BENEFÍCIOS DESTINADOS ÀS POPULAÇÕES RURAIS E 

URBANAS (ART. 194, II, DA CF), O QUE TORNA IRRELEVANTE A 

PREPONDERÂNCIA DE ATIVIDADE URBANA OU RURAL PARA DEFINIR A 

APLICABILIDADE DA INOVAÇÃO LEGAL AQUI ANALISADA. 11. ASSIM, 

SEJA QUAL FOR A PREDOMINÂNCIA DO LABOR MISTO NO PERÍODO DE 

CARÊNCIA OU O TIPO DE TRABALHO EXERCIDO POR OCASIÃO DO 

IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO OU DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO, O TRABALHADOR TEM DIREITO A SE APOSENTAR 

COM AS IDADES CITADAS NO § 3º DO ART. 48 DA LEI 8.213/1991, DESDE 

QUE CUMPRIDA A CARÊNCIA COM A UTILIZAÇÃO DE LABOR URBANO 

OU RURAL. POR OUTRO LADO, SE A CARÊNCIA FOI CUMPRIDA 

EXCLUSIVAMENTE COMO TRABALHADOR URBANO, SOB ESSE REGIME 

O SEGURADO SERÁ APOSENTADO (CAPUT DO ART. 48), O QUE VALE 

TAMBÉM PARA O LABOR EXCLUSIVAMENTE RURÍCOLA (§§1º E 2º DA 

LEI 8.213/1991). 12. NA MESMA LINHA DO QUE AQUI PRECEITUADO: 

RESP 1.376.479/RS, REL. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 4.9.2014, PENDENTE DE PUBLICAÇÃO. 

13. OBSERVANDO-SE A CONJUGAÇÃO DE REGIMES JURÍDICOS DE 

APOSENTADORIA POR IDADE NO ART. 48, § 3º, DA LEI 8.213/1991, 

DENOTA-SE QUE CADA QUAL DEVE SER OBSERVADO DE ACORDO COM 

AS RESPECTIVAS REGRAS. 14. SE OS ARTS. 26, III, E 39, I, DA LEI 

8.213/1991 DISPENSAM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA 

FINS DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL, EXIGINDO APENAS A 

COMPROVAÇÃO DO LABOR CAMPESINO, TAL SITUAÇÃO DEVE SER 

CONSIDERADA PARA FINS DO CÔMPUTO DA CARÊNCIA PREVISTA NO 

ART. 48, § 3º, DA LEI 8.213/1991, DISPENSANDO-SE, PORTANTO, O 

RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. 15. RECURSO ESPECIAL NÃO 

PROVIDO. (STJ - RESP 1702489/SP, REL. MINISTRO HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 28/11/2017, DJE 19/12/2017)” No que 

atine ao valor do salário de benefício, o § 4º do artigo 48 da Lei nº 

8.213/91 estabelece: “Art. 48. (...) § 4o Para efeito do § 3o deste artigo, o 

cálculo da renda mensal do benefício será apurado de acordo com o 

disposto no inciso II do caput do art. 29 desta Lei, considerando-se como 

salário-de-contribuição mensal do período como segurado especial o limite 

mínimo de salário-de-contribuição da Previdência Social.” Por sua vez, o 

citado artigo 29, em seu inciso II, dispõe que o salário de benefício 

consiste “na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição 

correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo”, média 

esta que será utilizada para fins de apuração do valor devido. Com 

relação à data em que a aposentadoria é devida, deve-se considerar a 

data em que houve o pedido administrativo (16/07/2014), ocasião em que o 

autor já havia completado o critério etário. Nesse sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. HÍBRIDA OU MISTA. TRABALHADOR RURAL. FUNGIBILIDADE. 

TEMPO RURAL E URBANO. SOMA. ART. 48 § 3º, LEI 8.213/91. INÍCIO DE 

PROVA MATERIAL. RETORNO AO LABOR RURAL. PROVA 

TESTEMUNHAL CONVINCENTE. IDADE MÍNIMA 60 ANOS PARA MULHER E 

65 PARA HOMEM. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. 

HONORARIOS. CAUSALIDADE. REQUSITO ETÁRIO IMPLEMENTADO NO 

CURSO DA AÇÃO. (...) 10. Termo inicial do beneficio será a partir de data 

em que a autora completou o requisito etário indicado no item 8 supra, uma 

vez que, no momento do ajuizamento da ação e da citação, os requisitos 

para aposentadoria ora deferida (artigo 48, § 3º da Lei 8.213/91) ainda 

não estavam presentes, afastando-se, por conseguinte, a data do 

requerimento e a data da citação como parâmetro para fixação da DIB. (...) 

(TRF1 - AC 0017706-25.2013.4.01.9199 / TO, Rel. DESEMBARGADOR 

FEDERAL CANDIDO MORAES, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.448 de 

03/02/2015)” 3. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido contido 

na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de determinar que o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS conceda à autora 

a aposentadoria rural por idade híbrida/mista, nos termos do artigo 48 § 3º, 

da Lei nº 8.213/91, no valor correspondente à média aritmética simples 

dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento 

de todo o período contributivo (o §4º do art. 48 da Lei 8.213/91), desde 

que não inferior a 01 (um) salário mínimo, inclusive 13º salário, nos 

seguintes termos: a) O NOME DA SEGURADA: ELIZA GONÇALVES DA 

CRUZ; b) CPF: 677.072.389-15; c) O BENEFÍCIO CONCEDIDO: 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL HÍBRIDA/MISTA, INCLUSIVE COM O 

ABONO ANUAL – 13º SALÁRIO; d) PERÍODO DE CARÊNCIA A SER 

CONSIDERADO: 180 MESES/CONTRIBUIÇÕES; e) A RENDA MENSAL 

ATUAL: A CALCULAR, DE ACORDO COM O INCISO II DO ARTIGO. 29 DA 

LEI Nº 8.213/91, E DESDE QUE NÃO INFERIOR A 01 (UM) SALÁRIO 

MÍNIMO; f) A DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIB: (16/07/2014 – DATA 

DO PEDIDO ADMINISTRATIVO); g) DATA DO INÍCIO DO PAGAMENTO: A 

DEPENDER DA INTIMAÇÃO DO INSS; Destacando que a prova inequívoca 

foi estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, defiro 

a antecipação de tutela, para o fim de determinar o estabelecimento da 

aposentadoria, nos termos já expressos no dispositivo da sentença, em 

30 (trinta) dias. Veja-se que a parte autora possui idade avançada, 

reduzida capacidade de trabalho, o que gera o perigo de dano irreparável, 

vez que o benefício tem caráter alimentar. As prestações em atraso 

deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas monetariamente nos termos 

das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como legislação superveniente, 

incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em 

atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1º Região, até o efetivo 

pagamento, bem como acrescidas dos juros moratórios de 1% ao mês 

(art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação, em relação às 

parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, 

incidindo essa taxa de juros até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 

(DOU de 30/06/2009), a partir de quando os juros moratórios deverão ser 

aplicados à razão de 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros 

consagrados nas cadernetas de poupança. Condeno o INSS ao 

pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o 

valor da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a 

data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao artigo 

496, § 3º, inciso I, do CPC, deixo de remeter os autos à instância superior 

para reexame necessário, por se tratar de condenação de valor certo não 

excedente a 1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS do pagamento das 

custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cássio Luís Furim JUIZ DE DIREITO
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Processo nº 1002249-90.2017.8.11.0045 TIPO: APOSENTADORIA POR 

IDADE HÍBRIDA. Requerente: Catarina Murta da Conceição. Requerido: 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação 

em que a autora objetiva a obtenção de aposentadoria por idade 

mista/híbrida, alegando, em síntese, que preenche os requisitos legais 

relativos à idade e tempo de trabalho. Com a inicial vieram documentos. 

Pela decisão inicial (Id 8200313) foi indeferida a antecipação dos efeitos 

da tutela, sendo determinada a citação da parte requerida e designada 

desde logo audiência instrutória. Citado, o requerido apresentou 

contestação (Id 9601893) e documentos sustentando que a autora não 

cumpriu os requisitos legais para implantação do benefício. A autora 

apresentou impugnação no Id 9632069. Em audiência de instrução e 

julgamento (Id 9850397) tomou-se o depoimento pessoal da parte autora e 

foram ouvidas 02 (duas) testemunhas. 2. É O RELATÓRIO DO 

NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A concessão do benefício da 

aposentadoria por idade "mista" ou "híbrida", conforme disposto no artigo 

48, §§ 3º e 4º, da Lei nº 8.213/91, está condicionada ao preenchimento de 

dois requisitos: a) idade mínima de 65 (sessenta e cinco) anos para o 

homem e de 60 (sessenta) anos para a mulher; e b) demonstração do 

efetivo exercício de atividade rural em conjunto com períodos de 

contribuição prestados sob outras categorias de segurado (contribuinte 

individual, empregado, etc.) por tempo equivalente ao da carência do 

benefício pretendido, observada a regra de transição prevista no artigo 

142 do mencionado diploma legal. No caso em análise, o requisito etário 

está devidamente demonstrado nos autos, evidenciando que a autora 

(mulher) possui idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. Quanto à 
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carência, de acordo com a tabela inserida no artigo 142 da Lei nº 

8.213/1991, e considerando que a autora completou 60 (sessenta) anos 

de idade em 30/04/2015, mister a comprovação do período de carência 

mínimo de 180 (cento e oitenta) meses/contribuições. Para fins de 

comprovação do exercício da atividade rural, nos termos da Súmula 149 

do STJ e do recurso representativo da controvérsia REsp 1.321.493/PR, 

não basta a prova exclusivamente testemunhal. É necessária a existência 

de um início razoável de prova material, devidamente corroborado pela 

prova testemunhal. Na espécie, os documentos carreados aos autos são 

os seguintes: 1) Certidão de nascimento da filha da requerente (1976) 

indicando endereço na Zona Rural; 2) Cadastro de Produtor Rural em 

nome do esposo da requerente (2002) informando o endereço em 

Chácara/Zona Rural; 3) Termo de Opção para realização de 

operação/prestação com diferimento do ICMS (2002), em nome do esposo 

da requerente, constando endereço na Zona Rural; 4) Notas fiscais em 

nome do esposo da requerente (2002, 2003, 2007, 2008 e 2010) indicando 

o endereço na Zona Rural; 5) Carta de anuência emitida pelo INCRA (2003) 

declarando o esposo da requerente como agricultor e ocupante de área 

rural em projeto de assentamento; 6) Laudo de assistência técnica rural 

(2004) indicando como mutuário o esposo da requerente; 7) Certidão de 

óbito da mãe da requerente (2005) indicando seu endereço na Zona Rural; 

8) Atestado de vacinação em nome do esposo da requerente (2007) 

indicando o endereço na Zona Rural; 9) INFBEN em nome do esposo da 

requerente (2016) indicando a concessão do benefício de aposentadoria 

por idade rural. Diante da dificuldade do segurado especial na obtenção de 

prova escrita do exercício de sua profissão, a jurisprudência do STJ 

firmou orientação no sentido de que o rol de documentos hábeis à 

comprovação do exercício de atividade rural inscrito no art. 106, parágrafo 

único, da Lei 8.213/1991, é meramente exemplificativo, e não taxativo, 

sendo admissíveis outros documentos além dos previstos no mencionado 

dispositivo, inclusive que estejam em nome de membros do grupo familiar 

ou ex-patrão. Ilustrativamente: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

CONFIGURADO. 1. IN CASU, O TRIBUNAL DE ORIGEM, CONFIRMANDO A 

SENTENÇA, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA SOB O 

ENTENDIMENTO DE QUE A PROVA DOCUMENTAL JUNTADA AOS AUTOS 

DÁ CONTA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL EM PERÍODO 

EQUIVALENTE À NECESSÁRIA CARÊNCIA PARA FINS DE CONCESSÃO 

DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA. 2. O ROL DE DOCUMENTOS ÍNSITO 

NO ART. 106 DA LEI 8213/91 PARA A COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA 

ATIVIDADE RURAL É MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO, SENDO 

ADMISSÍVEIS OUTROS ALÉM DOS PREVISTOS NO MENCIONADO 

DISPOSITIVO. 3. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (STJ - AGRG NO 

RESP 1.311.495/CE, SEGUNDA TURMA, RELATOR MINISTRO HERMAN 

BENJAMIN, DJE 15/6/2012)” Ainda no tocante ao início de prova material, 

adotam-se os seguintes posicionamentos já sumulados: “SÚMULA 73 DO 

TRF4: ADMITEM-SE COMO INÍCIO DE PROVA MATERIAL DO EFETIVO 

EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL, EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR, 

DOCUMENTOS DE TERCEIROS, MEMBROS DO GRUPO PARENTAL.” 

“SÚMULA Nº 6 DA TNU - A CERTIDÃO DE CASAMENTO OU OUTRO 

DOCUMENTO IDÔNEO QUE EVIDENCIE A CONDIÇÃO DE TRABALHADOR 

RURAL DO CÔNJUGE CONSTITUI INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL 

DA ATIVIDADE RURÍCULA.” “SÚMULA Nº 32, DA AGU - "PARA FINS DE 

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DISPOSTOS NOS ARTIGOS 39, INCISO I E 

SEU PARÁGRAFO ÚNICO, E 143 DA LEI 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991, 

SERÃO CONSIDERADOS COMO INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL 

DOCUMENTOS PÚBLICOS E PARTICULARES DOTADOS DE FÉ PÚBLICA, 

DESDE QUE NÃO CONTENHAM RASURAS OU RETIFICAÇÕES RECENTES, 

NOS QUAIS CONSTE EXPRESSAMENTE A QUALIFICAÇÃO DO 

SEGURADO, DE SEU CÔNJUGE, ENQUANTO CASADO, OU 

COMPANHEIRO, ENQUANTO DURAR A UNIÃO ESTÁVEL, OU DE SEU 

ASCENDENTE, ENQUANTO DEPENDENTE DESTE, COMO RURÍCOLA, 

LAVRADOR OU AGRICULTOR, SALVO A EXISTÊNCIA DE PROVA EM 

CONTRÁRIO." Em análise ao processado no presente feito, verifico que a 

prova testemunhal produzida em audiência, aliada aos documentos antes 

elencados (início de prova material) não deixam dúvidas acerca do 

exercício da atividade rural da autora, na forma de regime de economia 

familiar, por mais de 20 (vinte) anos. No que concerne ao tempo de 

contribuição decorrente de vínculo urbano, o CNIS da parte autora indica 

diversos períodos, os quais, reunidos, ultrapassam 12 (doze) anos. Com 

efeito, somando-se o tempo de labor rural com o tempo de contribuição 

como trabalhador urbano, impõe-se o reconhecimento de que a autora 

atingiu o período de carência e completou os requisitos necessários ao 

benefício de aposentadoria rural mista ou híbrida. Pela pertinência e como 

forma de corroborar a linha de raciocínio desenvolvida, lanço mão do 

recente e completo julgado oriundo do Egrégio Superior Tribunal de Justiça 

abordando acerca do tema em debate: “PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. ART. 48, §§ 3º E 4º, DA LEI 

8.213/1991. TRABALHO URBANO E RURAL NO PERÍODO DE CARÊNCIA. 

REQUISITO. LABOR CAMPESINO POR OCASIÃO DO IMPLEMENTO DO 

REQUISITO ETÁRIO OU DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA 

AFASTADA. CONTRIBUIÇÕES. TRABALHO RURAL. DESNECESSIDADE. 1. 

O INSS INTERPÔS RECURSO ESPECIAL ADUZINDO QUE A PARTE ORA 

RECORRIDA NÃO SE ENQUADRA NA APOSENTADORIA POR IDADE 

PREVISTA NO ART. 48, § 3º, DA LEI 8.213/1991, POIS, NO MOMENTO EM 

QUE SE IMPLEMENTOU O REQUISITO ETÁRIO OU O REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO, ERA TRABALHADORA URBANA, SENDO A CITADA 

NORMA DIRIGIDA A TRABALHADORES RURAIS. ADUZ AINDA QUE O 

TEMPO DE SERVIÇO RURAL ANTERIOR À LEI 8.213/1991 NÃO PODE SER 

COMPUTADO COMO CARÊNCIA. 2. O § 3º DO ART. 48 DA LEI 8.213/1991 

(COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.718/2008) DISPÕE: "§ 3º OS 

TRABALHADORES RURAIS DE QUE TRATA O § 1O DESTE ARTIGO QUE 

NÃO ATENDAM AO DISPOSTO NO § 2º DESTE ARTIGO, MAS QUE 

SATISFAÇAM ESSA CONDIÇÃO, SE FOREM CONSIDERADOS PERÍODOS 

DE CONTRIBUIÇÃO SOB OUTRAS CATEGORIAS DO SEGURADO, FARÃO 

JUS AO BENEFÍCIO AO COMPLETAREM 65 (SESSENTA E CINCO) ANOS 

DE IDADE, SE HOMEM, E 60 (SESSENTA) ANOS, SE MULHER". 3. DO 

CONTEXTO DA LEI DE BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SE 

CONSTATA QUE A INOVAÇÃO LEGISLATIVA TRAZIDA PELA LEI 

11.718/2008 CRIOU FORMA DE APOSENTAÇÃO POR IDADE HÍBRIDA DE 

REGIMES DE TRABALHO, CONTEMPLANDO AQUELES TRABALHADORES 

RURAIS QUE MIGRARAM TEMPORÁRIA OU DEFINITIVAMENTE PARA O 

MEIO URBANO E QUE NÃO TÊM PERÍODO DE CARÊNCIA SUFICIENTE 

PARA A APOSENTADORIA PREVISTA PARA OS TRABALHADORES 

URBANOS (CAPUT DO ART. 48 DA LEI 8.213/1991) E PARA OS RURAIS (§

§ 1º E 2º DO ART. 48 DA LEI 8.213/1991). 4. COMO EXPRESSAMENTE 

PREVISTO EM LEI, A APOSENTADORIA POR IDADE URBANA EXIGE A 

IDADE MÍNIMA DE 65 ANOS PARA HOMENS E 60 ANOS PARA MULHER, 

ALÉM DE CONTRIBUIÇÃO PELO PERÍODO DE CARÊNCIA EXIGIDO. JÁ 

PARA OS TRABALHADORES EXCLUSIVAMENTE RURAIS, A IDADE É 

REDUZIDA EM CINCO ANOS, E O REQUISITO DA CARÊNCIA 

RESTRINGE-SE AO EFETIVO TRABALHO RURAL (ART. 39, I, E 143 DA LEI 

8.213/1991). 5. A LEI 11.718/2008, AO INCLUIR A PREVISÃO DOS §§ 3º E 

4º NO ART. 48 DA LEI 8.213/1991, ABRIGOU, COMO JÁ REFERIDO, 

AQUELES TRABALHADORES RURAIS QUE PASSARAM A EXERCER 

TEMPORÁRIA OU PERMANENTEMENTE PERÍODOS EM ATIVIDADE 

URBANA, JÁ QUE ANTES DA INOVAÇÃO LEGISLATIVA O MESMO 

SEGURADO SE ENCONTRAVA NUM PARADOXO JURÍDICO DE 

DESAMPARO PREVIDENCIÁRIO: AO ATINGIR IDADE AVANÇADA, NÃO 

PODIA RECEBER A APOSENTADORIA RURAL PORQUE EXERCEU 

TRABALHO URBANO E NÃO TINHA COMO DESFRUTAR DA 

APOSENTADORIA URBANA EM RAZÃO DE O CURTO PERÍODO LABORAL 

NÃO PREENCHER O PERÍODO DE CARÊNCIA. 6. SOB O PONTO DE VISTA 

DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, A INOVAÇÃO 

TRAZIDA PELA LEI 11.718/2008 CONSUBSTANCIA A CORREÇÃO DE 

DISTORÇÃO DA COBERTURA PREVIDENCIÁRIA: A SITUAÇÃO DAQUELES 

SEGURADOS RURAIS QUE, COM A CRESCENTE ABSORÇÃO DA FORÇA 

DE TRABALHO CAMPESINA PELA CIDADE, PASSAM A EXERCER 

ATIVIDADES LABORAIS DIFERENTES DAS LIDES DO CAMPO, 

ESPECIALMENTE QUANTO AO TRATAMENTO PREVIDENCIÁRIO. 7. ASSIM, 

A DENOMINADA APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA OU MISTA (ART. 

48, §§ 3º E 4º, DA LEI 8.213/1991) APONTA PARA UM HORIZONTE DE 

EQUILÍBRIO ENTRE A EVOLUÇÃO DAS RELAÇÕES SOCIAIS E O DIREITO, 

O QUE AMPARA AQUELES QUE EFETIVAMENTE TRABALHARAM E 

REPERCUTE, POR CONSEGUINTE, NA REDUÇÃO DOS CONFLITOS 

SUBMETIDOS AO PODER JUDICIÁRIO. 8. ESSA NOVA POSSIBILIDADE DE 

APOSENTADORIA POR IDADE NÃO REPRESENTA DESEQUILÍBRIO 

ATUARIAL, POIS, ALÉM DE REQUERER IDADE MÍNIMA EQUIVALENTE À 

APOSENTADORIA POR IDADE URBANA (SUPERIOR EM CINCO ANOS À 

APOSENTADORIA RURAL), CONTA COM LAPSOS DE CONTRIBUIÇÃO 

DIRETA DO SEGURADO QUE A APOSENTADORIA POR IDADE RURAL 

NÃO EXIGE. 9.PARA O SISTEMA PREVIDENCIÁRIO, O RETORNO 

CONTRIBUTIVO É MAIOR NA APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA DO 

QUE SE O MESMO SEGURADO PERMANECESSE EXERCENDO ATIVIDADE 
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EXCLUSIVAMENTE RURAL, EM VEZ DE MIGRAR PARA O MEIO URBANO, 

O QUE REPRESENTARÁ, POR CERTO, EXPRESSÃO JURÍDICA DE AMPARO 

DAS SITUAÇÕES DE ÊXODO RURAL, JÁ QUE, ATÉ ENTÃO, ESSE 

FENÔMENO CULMINAVA EM SEVERA RESTRIÇÃO DE DIREITOS 

PREVIDENCIÁRIOS AOS TRABALHADORES RURAIS. 10. TAL 

CONSTATAÇÃO É FORTALECIDA PELA CONCLUSÃO DE QUE O 

DISPOSTO NO ART. 48, §§ 3º E 4º, DA LEI 8.213/1991 MATERIALIZA A 

PREVISÃO CONSTITUCIONAL DA UNIFORMIDADE E A EQUIVALÊNCIA 

ENTRE OS BENEFÍCIOS DESTINADOS ÀS POPULAÇÕES RURAIS E 

URBANAS (ART. 194, II, DA CF), O QUE TORNA IRRELEVANTE A 

PREPONDERÂNCIA DE ATIVIDADE URBANA OU RURAL PARA DEFINIR A 

APLICABILIDADE DA INOVAÇÃO LEGAL AQUI ANALISADA. 11. ASSIM, 

SEJA QUAL FOR A PREDOMINÂNCIA DO LABOR MISTO NO PERÍODO DE 

CARÊNCIA OU O TIPO DE TRABALHO EXERCIDO POR OCASIÃO DO 

IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO OU DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO, O TRABALHADOR TEM DIREITO A SE APOSENTAR 

COM AS IDADES CITADAS NO § 3º DO ART. 48 DA LEI 8.213/1991, DESDE 

QUE CUMPRIDA A CARÊNCIA COM A UTILIZAÇÃO DE LABOR URBANO 

OU RURAL. POR OUTRO LADO, SE A CARÊNCIA FOI CUMPRIDA 

EXCLUSIVAMENTE COMO TRABALHADOR URBANO, SOB ESSE REGIME 

O SEGURADO SERÁ APOSENTADO (CAPUT DO ART. 48), O QUE VALE 

TAMBÉM PARA O LABOR EXCLUSIVAMENTE RURÍCOLA (§§1º E 2º DA 

LEI 8.213/1991). 12. NA MESMA LINHA DO QUE AQUI PRECEITUADO: 

RESP 1.376.479/RS, REL. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 4.9.2014, PENDENTE DE PUBLICAÇÃO. 

13. OBSERVANDO-SE A CONJUGAÇÃO DE REGIMES JURÍDICOS DE 

APOSENTADORIA POR IDADE NO ART. 48, § 3º, DA LEI 8.213/1991, 

DENOTA-SE QUE CADA QUAL DEVE SER OBSERVADO DE ACORDO COM 

AS RESPECTIVAS REGRAS. 14. SE OS ARTS. 26, III, E 39, I, DA LEI 

8.213/1991 DISPENSAM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA 

FINS DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL, EXIGINDO APENAS A 

COMPROVAÇÃO DO LABOR CAMPESINO, TAL SITUAÇÃO DEVE SER 

CONSIDERADA PARA FINS DO CÔMPUTO DA CARÊNCIA PREVISTA NO 

ART. 48, § 3º, DA LEI 8.213/1991, DISPENSANDO-SE, PORTANTO, O 

RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. 15. RECURSO ESPECIAL NÃO 

PROVIDO. (STJ - RESP 1702489/SP, REL. MINISTRO HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 28/11/2017, DJE 19/12/2017)” No que 

atine ao valor do salário de benefício, o § 4º do artigo 48 da Lei nº 

8.213/91 estabelece: “Art. 48. (...) § 4o Para efeito do § 3o deste artigo, o 

cálculo da renda mensal do benefício será apurado de acordo com o 

disposto no inciso II do caput do art. 29 desta Lei, considerando-se como 

salário-de-contribuição mensal do período como segurado especial o limite 

mínimo de salário-de-contribuição da Previdência Social.” Por sua vez, o 

citado artigo 29, em seu inciso II, dispõe que o salário de benefício 

consiste “na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição 

correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo”, média 

esta que será utilizada para fins de apuração do valor devido. Com 

relação à data em que a aposentadoria é devida, deve-se considerar a 

data em que houve o pedido administrativo (16/03/2016), ocasião em que o 

autor já havia completado o critério etário. Nesse sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. HÍBRIDA OU MISTA. TRABALHADOR RURAL. FUNGIBILIDADE. 

TEMPO RURAL E URBANO. SOMA. ART. 48 § 3º, LEI 8.213/91. INÍCIO DE 

PROVA MATERIAL. RETORNO AO LABOR RURAL. PROVA 

TESTEMUNHAL CONVINCENTE. IDADE MÍNIMA 60 ANOS PARA MULHER E 

65 PARA HOMEM. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. 

HONORARIOS. CAUSALIDADE. REQUSITO ETÁRIO IMPLEMENTADO NO 

CURSO DA AÇÃO. (...) 10. Termo inicial do beneficio será a partir de data 

em que a autora completou o requisito etário indicado no item 8 supra, uma 

vez que, no momento do ajuizamento da ação e da citação, os requisitos 

para aposentadoria ora deferida (artigo 48, § 3º da Lei 8.213/91) ainda 

não estavam presentes, afastando-se, por conseguinte, a data do 

requerimento e a data da citação como parâmetro para fixação da DIB. (...) 

(TRF1 - AC 0017706-25.2013.4.01.9199 / TO, Rel. DESEMBARGADOR 

FEDERAL CANDIDO MORAES, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.448 de 

03/02/2015)” 3. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido contido 

na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de determinar que o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS conceda à autora 

a aposentadoria rural por idade híbrida/mista, nos termos do artigo 48 § 3º, 

da Lei nº 8.213/91, no valor correspondente à média aritmética simples 

dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento 

de todo o período contributivo (o §4º do art. 48 da Lei 8.213/91), desde 

que não inferior a 01 (um) salário mínimo, inclusive 13º salário, nos 

seguintes termos: a) O NOME DA SEGURADA: CATARINA MURTA DA 

CONCEIÇÃO; b) CPF: 502.247.511-15; c) O BENEFÍCIO CONCEDIDO: 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL HÍBRIDA/MISTA, INCLUSIVE COM O 

ABONO ANUAL – 13º SALÁRIO; d) PERÍODO DE CARÊNCIA A SER 

CONSIDERADO: 180 MESES/CONTRIBUIÇÕES; e) A RENDA MENSAL 

ATUAL: A CALCULAR, DE ACORDO COM O INCISO II DO ARTIGO. 29 DA 

LEI Nº 8.213/91, E DESDE QUE NÃO INFERIOR A 01 (UM) SALÁRIO 

MÍNIMO; f) A DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIB: (16/03/2016 – DATA 

DO PEDIDO ADMINISTRATIVO); g) DATA DO INÍCIO DO PAGAMENTO: A 

DEPENDER DA INTIMAÇÃO DO INSS; Destacando que a prova inequívoca 

foi estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, defiro 

a antecipação de tutela, para o fim de determinar o estabelecimento da 

aposentadoria, nos termos já expressos no dispositivo da sentença, em 

30 (trinta) dias. Veja-se que a parte autora possui idade avançada, 

reduzida capacidade de trabalho, o que gera o perigo de dano irreparável, 

vez que o benefício tem caráter alimentar. As prestações em atraso 

deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas monetariamente nos termos 

das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como legislação superveniente, 

incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em 

atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1º Região, até o efetivo 

pagamento, bem como acrescidas dos juros moratórios de 1% ao mês 

(art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação, em relação às 

parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, 

incidindo essa taxa de juros até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 

(DOU de 30/06/2009), a partir de quando os juros moratórios deverão ser 

aplicados à razão de 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros 

consagrados nas cadernetas de poupança. Condeno o INSS ao 

pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o 

valor da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a 

data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao artigo 

496, § 3º, inciso I, do CPC, deixo de remeter os autos à instância superior 

para reexame necessário, por se tratar de condenação de valor certo não 

excedente a 1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS do pagamento das 

custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 
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Processo nº 1001915-56.2017.8.11.0045 TIPO: APOSENTADORIA POR 

IDADE HÍBRIDA. Requerente: João Lima Furtado. Requerido: Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação em que 

o autor objetiva a obtenção de aposentadoria por idade mista/híbrida, 

alegando, em síntese, que preenche os requisitos legais relativos à idade 

e tempo de trabalho. Com a inicial vieram documentos. Pela decisão inicial 

(Id 7919893) foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela, sendo 

determinada a citação da parte requerida e designada desde logo 

audiência instrutória. Citado, o requerido apresentou contestação (Id 

9168805) e documentos sustentando que a autora não cumpriu os 

requisitos legais para implantação do benefício. O autor apresentou 

impugnação no Id 9207134. Em audiência de instrução e julgamento (Id 

10024268) tomou-se o depoimento pessoal da parte autora e foram 

ouvidas 02 (duas) testemunhas. 2. É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A concessão do benefício da aposentadoria por 

idade "mista" ou "híbrida", conforme disposto no artigo 48, §§ 3º e 4º, da 

Lei nº 8.213/91, está condicionada ao preenchimento de dois requisitos: a) 

idade mínima de 65 (sessenta e cinco) anos para o homem e de 60 

(sessenta) anos para a mulher; e b) demonstração do efetivo exercício de 

atividade rural em conjunto com períodos de contribuição prestados sob 

outras categorias de segurado (contribuinte individual, empregado, etc.) 

por tempo equivalente ao da carência do benefício pretendido, observada 

a regra de transição prevista no artigo 142 do mencionado diploma legal. 
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No caso em análise, o requisito etário está devidamente demonstrado nos 

autos, evidenciando que o autor (homem) possui idade igual ou superior a 

65 (sessenta e cinco) anos. Quanto à carência, de acordo com a tabela 

inserida no artigo 142 da Lei nº 8.213/1991, e considerando que o autor 

completou 65 (sessenta e cinco) anos de idade em 01/05/2015, mister a 

comprovação do período de carência mínimo de 180 (cento e oitenta) 

meses/contribuições. Para fins de comprovação do exercício da atividade 

rural, nos termos da Súmula 149 do STJ e do recurso representativo da 

controvérsia REsp 1.321.493/PR, não basta a prova exclusivamente 

testemunhal. É necessária a existência de um início razoável de prova 

material, devidamente corroborado pela prova testemunhal. Na espécie, os 

documentos carreados aos autos são os seguintes: 1) Certidão de 

nascimento do filho do requerente (1994) indicando sua profissão como 

agricultor; 2) INFBEN em nome da esposa do requerente indicando a 

concessão do benefício de aposentadoria por idade rural desde 

02/09/2014; 3) Título definitivo indicando área rural de propriedade do pai 

do requerente; 4) Carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Vitorino Freire/MA em nome da mãe do requerente (1992). Diante da 

dificuldade do segurado especial na obtenção de prova escrita do 

exercício de sua profissão, a jurisprudência do STJ firmou orientação no 

sentido de que o rol de documentos hábeis à comprovação do exercício 

de atividade rural inscrito no art. 106, parágrafo único, da Lei 8.213/1991, 

é meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis outros 

documentos além dos previstos no mencionado dispositivo, inclusive que 

estejam em nome de membros do grupo familiar ou ex-patrão. 

Ilustrativamente: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. COMPROVAÇÃO 

DE ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONFIGURADO. 1. IN 

CASU, O TRIBUNAL DE ORIGEM, CONFIRMANDO A SENTENÇA, JULGOU 

PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA SOB O ENTENDIMENTO DE QUE A 

PROVA DOCUMENTAL JUNTADA AOS AUTOS DÁ CONTA DO EXERCÍCIO 

DA ATIVIDADE RURAL EM PERÍODO EQUIVALENTE À NECESSÁRIA 

CARÊNCIA PARA FINS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO 

AUXÍLIO-DOENÇA. 2. O ROL DE DOCUMENTOS ÍNSITO NO ART. 106 DA 

LEI 8213/91 PARA A COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

RURAL É MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO, SENDO ADMISSÍVEIS OUTROS 

ALÉM DOS PREVISTOS NO MENCIONADO DISPOSITIVO. 3. AGRAVO 

REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (STJ - AGRG NO RESP 1.311.495/CE, 

SEGUNDA TURMA, RELATOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN, DJE 

15/6/2012)” Ainda no tocante ao início de prova material, adotam-se os 

seguintes posicionamentos já sumulados: “SÚMULA 73 DO TRF4: 

ADMITEM-SE COMO INÍCIO DE PROVA MATERIAL DO EFETIVO EXERCÍCIO 

DE ATIVIDADE RURAL, EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR, 

DOCUMENTOS DE TERCEIROS, MEMBROS DO GRUPO PARENTAL.” 

“SÚMULA Nº 6 DA TNU - A CERTIDÃO DE CASAMENTO OU OUTRO 

DOCUMENTO IDÔNEO QUE EVIDENCIE A CONDIÇÃO DE TRABALHADOR 

RURAL DO CÔNJUGE CONSTITUI INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL 

DA ATIVIDADE RURÍCULA.” “SÚMULA Nº 32, DA AGU - "PARA FINS DE 

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DISPOSTOS NOS ARTIGOS 39, INCISO I E 

SEU PARÁGRAFO ÚNICO, E 143 DA LEI 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991, 

SERÃO CONSIDERADOS COMO INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL 

DOCUMENTOS PÚBLICOS E PARTICULARES DOTADOS DE FÉ PÚBLICA, 

DESDE QUE NÃO CONTENHAM RASURAS OU RETIFICAÇÕES RECENTES, 

NOS QUAIS CONSTE EXPRESSAMENTE A QUALIFICAÇÃO DO 

SEGURADO, DE SEU CÔNJUGE, ENQUANTO CASADO, OU 

COMPANHEIRO, ENQUANTO DURAR A UNIÃO ESTÁVEL, OU DE SEU 

ASCENDENTE, ENQUANTO DEPENDENTE DESTE, COMO RURÍCOLA, 

LAVRADOR OU AGRICULTOR, SALVO A EXISTÊNCIA DE PROVA EM 

CONTRÁRIO." Em análise ao processado no presente feito, verifico que a 

prova testemunhal produzida em audiência, aliada aos documentos antes 

elencados (início de prova material) não deixam dúvidas acerca do 

exercício da atividade rural do autor, na forma de regime de economia 

familiar, por mais de 15 (quinze) anos. No que concerne ao tempo de 

contribuição decorrente de vínculo urbano, o CNIS do autor indica diversos 

períodos, os quais, reunidos, ultrapassam 04 (quatro) anos. Com efeito, 

somando-se o tempo de labor rural com o tempo de contribuição como 

trabalhador urbano, impõe-se o reconhecimento de que a autora atingiu o 

período de carência e completou os requisitos necessários ao benefício 

de aposentadoria rural mista ou híbrida. Pela pertinência e como forma de 

corroborar a linha de raciocínio desenvolvida, lanço mão do recente e 

completo julgado oriundo do Egrégio Superior Tribunal de Justiça 

abordando acerca do tema em debate: “PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. ART. 48, §§ 3º E 4º, DA LEI 

8.213/1991. TRABALHO URBANO E RURAL NO PERÍODO DE CARÊNCIA. 

REQUISITO. LABOR CAMPESINO POR OCASIÃO DO IMPLEMENTO DO 

REQUISITO ETÁRIO OU DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA 

AFASTADA. CONTRIBUIÇÕES. TRABALHO RURAL. DESNECESSIDADE. 1. 

O INSS INTERPÔS RECURSO ESPECIAL ADUZINDO QUE A PARTE ORA 

RECORRIDA NÃO SE ENQUADRA NA APOSENTADORIA POR IDADE 

PREVISTA NO ART. 48, § 3º, DA LEI 8.213/1991, POIS, NO MOMENTO EM 

QUE SE IMPLEMENTOU O REQUISITO ETÁRIO OU O REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO, ERA TRABALHADORA URBANA, SENDO A CITADA 

NORMA DIRIGIDA A TRABALHADORES RURAIS. ADUZ AINDA QUE O 

TEMPO DE SERVIÇO RURAL ANTERIOR À LEI 8.213/1991 NÃO PODE SER 

COMPUTADO COMO CARÊNCIA. 2. O § 3º DO ART. 48 DA LEI 8.213/1991 

(COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.718/2008) DISPÕE: "§ 3º OS 

TRABALHADORES RURAIS DE QUE TRATA O § 1O DESTE ARTIGO QUE 

NÃO ATENDAM AO DISPOSTO NO § 2º DESTE ARTIGO, MAS QUE 

SATISFAÇAM ESSA CONDIÇÃO, SE FOREM CONSIDERADOS PERÍODOS 

DE CONTRIBUIÇÃO SOB OUTRAS CATEGORIAS DO SEGURADO, FARÃO 

JUS AO BENEFÍCIO AO COMPLETAREM 65 (SESSENTA E CINCO) ANOS 

DE IDADE, SE HOMEM, E 60 (SESSENTA) ANOS, SE MULHER". 3. DO 

CONTEXTO DA LEI DE BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SE 

CONSTATA QUE A INOVAÇÃO LEGISLATIVA TRAZIDA PELA LEI 

11.718/2008 CRIOU FORMA DE APOSENTAÇÃO POR IDADE HÍBRIDA DE 

REGIMES DE TRABALHO, CONTEMPLANDO AQUELES TRABALHADORES 

RURAIS QUE MIGRARAM TEMPORÁRIA OU DEFINITIVAMENTE PARA O 

MEIO URBANO E QUE NÃO TÊM PERÍODO DE CARÊNCIA SUFICIENTE 

PARA A APOSENTADORIA PREVISTA PARA OS TRABALHADORES 

URBANOS (CAPUT DO ART. 48 DA LEI 8.213/1991) E PARA OS RURAIS (§

§ 1º E 2º DO ART. 48 DA LEI 8.213/1991). 4. COMO EXPRESSAMENTE 

PREVISTO EM LEI, A APOSENTADORIA POR IDADE URBANA EXIGE A 

IDADE MÍNIMA DE 65 ANOS PARA HOMENS E 60 ANOS PARA MULHER, 

ALÉM DE CONTRIBUIÇÃO PELO PERÍODO DE CARÊNCIA EXIGIDO. JÁ 

PARA OS TRABALHADORES EXCLUSIVAMENTE RURAIS, A IDADE É 

REDUZIDA EM CINCO ANOS, E O REQUISITO DA CARÊNCIA 

RESTRINGE-SE AO EFETIVO TRABALHO RURAL (ART. 39, I, E 143 DA LEI 

8.213/1991). 5. A LEI 11.718/2008, AO INCLUIR A PREVISÃO DOS §§ 3º E 

4º NO ART. 48 DA LEI 8.213/1991, ABRIGOU, COMO JÁ REFERIDO, 

AQUELES TRABALHADORES RURAIS QUE PASSARAM A EXERCER 

TEMPORÁRIA OU PERMANENTEMENTE PERÍODOS EM ATIVIDADE 

URBANA, JÁ QUE ANTES DA INOVAÇÃO LEGISLATIVA O MESMO 

SEGURADO SE ENCONTRAVA NUM PARADOXO JURÍDICO DE 

DESAMPARO PREVIDENCIÁRIO: AO ATINGIR IDADE AVANÇADA, NÃO 

PODIA RECEBER A APOSENTADORIA RURAL PORQUE EXERCEU 

TRABALHO URBANO E NÃO TINHA COMO DESFRUTAR DA 

APOSENTADORIA URBANA EM RAZÃO DE O CURTO PERÍODO LABORAL 

NÃO PREENCHER O PERÍODO DE CARÊNCIA. 6. SOB O PONTO DE VISTA 

DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, A INOVAÇÃO 

TRAZIDA PELA LEI 11.718/2008 CONSUBSTANCIA A CORREÇÃO DE 

DISTORÇÃO DA COBERTURA PREVIDENCIÁRIA: A SITUAÇÃO DAQUELES 

SEGURADOS RURAIS QUE, COM A CRESCENTE ABSORÇÃO DA FORÇA 

DE TRABALHO CAMPESINA PELA CIDADE, PASSAM A EXERCER 

ATIVIDADES LABORAIS DIFERENTES DAS LIDES DO CAMPO, 

ESPECIALMENTE QUANTO AO TRATAMENTO PREVIDENCIÁRIO. 7. ASSIM, 

A DENOMINADA APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA OU MISTA (ART. 

48, §§ 3º E 4º, DA LEI 8.213/1991) APONTA PARA UM HORIZONTE DE 

EQUILÍBRIO ENTRE A EVOLUÇÃO DAS RELAÇÕES SOCIAIS E O DIREITO, 

O QUE AMPARA AQUELES QUE EFETIVAMENTE TRABALHARAM E 

REPERCUTE, POR CONSEGUINTE, NA REDUÇÃO DOS CONFLITOS 

SUBMETIDOS AO PODER JUDICIÁRIO. 8. ESSA NOVA POSSIBILIDADE DE 

APOSENTADORIA POR IDADE NÃO REPRESENTA DESEQUILÍBRIO 

ATUARIAL, POIS, ALÉM DE REQUERER IDADE MÍNIMA EQUIVALENTE À 

APOSENTADORIA POR IDADE URBANA (SUPERIOR EM CINCO ANOS À 

APOSENTADORIA RURAL), CONTA COM LAPSOS DE CONTRIBUIÇÃO 

DIRETA DO SEGURADO QUE A APOSENTADORIA POR IDADE RURAL 

NÃO EXIGE. 9.PARA O SISTEMA PREVIDENCIÁRIO, O RETORNO 

CONTRIBUTIVO É MAIOR NA APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA DO 

QUE SE O MESMO SEGURADO PERMANECESSE EXERCENDO ATIVIDADE 

EXCLUSIVAMENTE RURAL, EM VEZ DE MIGRAR PARA O MEIO URBANO, 

O QUE REPRESENTARÁ, POR CERTO, EXPRESSÃO JURÍDICA DE AMPARO 

DAS SITUAÇÕES DE ÊXODO RURAL, JÁ QUE, ATÉ ENTÃO, ESSE 

FENÔMENO CULMINAVA EM SEVERA RESTRIÇÃO DE DIREITOS 

PREVIDENCIÁRIOS AOS TRABALHADORES RURAIS. 10. TAL 

CONSTATAÇÃO É FORTALECIDA PELA CONCLUSÃO DE QUE O 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024526/4/2018 Página 265 de 598



DISPOSTO NO ART. 48, §§ 3º E 4º, DA LEI 8.213/1991 MATERIALIZA A 

PREVISÃO CONSTITUCIONAL DA UNIFORMIDADE E A EQUIVALÊNCIA 

ENTRE OS BENEFÍCIOS DESTINADOS ÀS POPULAÇÕES RURAIS E 

URBANAS (ART. 194, II, DA CF), O QUE TORNA IRRELEVANTE A 

PREPONDERÂNCIA DE ATIVIDADE URBANA OU RURAL PARA DEFINIR A 

APLICABILIDADE DA INOVAÇÃO LEGAL AQUI ANALISADA. 11. ASSIM, 

SEJA QUAL FOR A PREDOMINÂNCIA DO LABOR MISTO NO PERÍODO DE 

CARÊNCIA OU O TIPO DE TRABALHO EXERCIDO POR OCASIÃO DO 

IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO OU DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO, O TRABALHADOR TEM DIREITO A SE APOSENTAR 

COM AS IDADES CITADAS NO § 3º DO ART. 48 DA LEI 8.213/1991, DESDE 

QUE CUMPRIDA A CARÊNCIA COM A UTILIZAÇÃO DE LABOR URBANO 

OU RURAL. POR OUTRO LADO, SE A CARÊNCIA FOI CUMPRIDA 

EXCLUSIVAMENTE COMO TRABALHADOR URBANO, SOB ESSE REGIME 

O SEGURADO SERÁ APOSENTADO (CAPUT DO ART. 48), O QUE VALE 

TAMBÉM PARA O LABOR EXCLUSIVAMENTE RURÍCOLA (§§1º E 2º DA 

LEI 8.213/1991). 12. NA MESMA LINHA DO QUE AQUI PRECEITUADO: 

RESP 1.376.479/RS, REL. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 4.9.2014, PENDENTE DE PUBLICAÇÃO. 

13. OBSERVANDO-SE A CONJUGAÇÃO DE REGIMES JURÍDICOS DE 

APOSENTADORIA POR IDADE NO ART. 48, § 3º, DA LEI 8.213/1991, 

DENOTA-SE QUE CADA QUAL DEVE SER OBSERVADO DE ACORDO COM 

AS RESPECTIVAS REGRAS. 14. SE OS ARTS. 26, III, E 39, I, DA LEI 

8.213/1991 DISPENSAM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA 

FINS DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL, EXIGINDO APENAS A 

COMPROVAÇÃO DO LABOR CAMPESINO, TAL SITUAÇÃO DEVE SER 

CONSIDERADA PARA FINS DO CÔMPUTO DA CARÊNCIA PREVISTA NO 

ART. 48, § 3º, DA LEI 8.213/1991, DISPENSANDO-SE, PORTANTO, O 

RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. 15. RECURSO ESPECIAL NÃO 

PROVIDO. (STJ - RESP 1702489/SP, REL. MINISTRO HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 28/11/2017, DJE 19/12/2017)” No que 

atine ao valor do salário de benefício, o § 4º do artigo 48 da Lei nº 

8.213/91 estabelece: “Art. 48. (...) § 4o Para efeito do § 3o deste artigo, o 

cálculo da renda mensal do benefício será apurado de acordo com o 

disposto no inciso II do caput do art. 29 desta Lei, considerando-se como 

salário-de-contribuição mensal do período como segurado especial o limite 

mínimo de salário-de-contribuição da Previdência Social.” Por sua vez, o 

citado artigo 29, em seu inciso II, dispõe que o salário de benefício 

consiste “na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição 

correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo”, média 

esta que será utilizada para fins de apuração do valor devido. Com 

relação à data em que a aposentadoria é devida, deve-se considerar a 

data em que houve o pedido administrativo (14/10/2016), ocasião em que o 

autor já havia completado o critério etário. Nesse sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. HÍBRIDA OU MISTA. TRABALHADOR RURAL. FUNGIBILIDADE. 

TEMPO RURAL E URBANO. SOMA. ART. 48 § 3º, LEI 8.213/91. INÍCIO DE 

PROVA MATERIAL. RETORNO AO LABOR RURAL. PROVA 

TESTEMUNHAL CONVINCENTE. IDADE MÍNIMA 60 ANOS PARA MULHER E 

65 PARA HOMEM. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. 

HONORARIOS. CAUSALIDADE. REQUSITO ETÁRIO IMPLEMENTADO NO 

CURSO DA AÇÃO. (...) 10. Termo inicial do beneficio será a partir de data 

em que a autora completou o requisito etário indicado no item 8 supra, uma 

vez que, no momento do ajuizamento da ação e da citação, os requisitos 

para aposentadoria ora deferida (artigo 48, § 3º da Lei 8.213/91) ainda 

não estavam presentes, afastando-se, por conseguinte, a data do 

requerimento e a data da citação como parâmetro para fixação da DIB. (...) 

(TRF1 - AC 0017706-25.2013.4.01.9199 / TO, Rel. DESEMBARGADOR 

FEDERAL CANDIDO MORAES, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.448 de 

03/02/2015)” 3. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido contido 

na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de determinar que o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS conceda ao autor 

a aposentadoria rural por idade híbrida/mista, nos termos do artigo 48 § 3º, 

da Lei nº 8.213/91, no valor correspondente à média aritmética simples 

dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento 

de todo o período contributivo (o §4º do art. 48 da Lei 8.213/91), desde 

que não inferior a 01 (um) salário mínimo, inclusive 13º salário, nos 

seguintes termos: a) O NOME DO SEGURADO: JOÃO LIMA FURTADO; b) 

CPF: 118.866.331-34; c) O BENEFÍCIO CONCEDIDO: APOSENTADORIA 

POR IDADE RURAL HÍBRIDA/MISTA, INCLUSIVE COM O ABONO ANUAL – 

13º SALÁRIO; d) PERÍODO DE CARÊNCIA A SER CONSIDERADO: 180 

MESES/CONTRIBUIÇÕES; e) A RENDA MENSAL ATUAL: A CALCULAR, DE 

ACORDO COM O INCISO II DO ARTIGO. 29 DA LEI Nº 8.213/91, E DESDE 

QUE NÃO INFERIOR A 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO; f) A DATA DE INÍCIO DO 

BENEFÍCIO – DIB: (14/10/2016 – DATA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO); g) 

DATA DO INÍCIO DO PAGAMENTO: A DEPENDER DA INTIMAÇÃO DO INSS; 

Destacando que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante 

do pedido da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na 

presente decisão, defiro a antecipação de tutela, para o fim de determinar 

o estabelecimento da aposentadoria, nos termos já expressos no 

dispositivo da sentença, em 30 (trinta) dias. Veja-se que a parte autora 

possui idade avançada, reduzida capacidade de trabalho, o que gera o 

perigo de dano irreparável, vez que o benefício tem caráter alimentar. As 

prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas 

monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como 

legislação superveniente, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 

19/TRF da 1º Região, até o efetivo pagamento, bem como acrescidas dos 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar 

da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes, incidindo essa taxa de juros até a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 (DOU de 30/06/2009), a partir de 

quando os juros moratórios deverão ser aplicados à razão de 0,5% ao 

mês, tendo em vista que estes são os juros consagrados nas cadernetas 

de poupança. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, 

no percentual de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos 

entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 

do STJ. Em atenção ao artigo 496, § 3º, inciso I, do CPC, deixo de remeter 

os autos à instância superior para reexame necessário, por se tratar de 

condenação de valor certo não excedente a 1.000 (mil) salários mínimos. 

Isento o INSS do pagamento das custas processuais. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim JUIZ DE DIREITO

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002450-19.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO BOTEGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1002450-19.2016.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 21.792,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA 

PREVIDENCIÁRIO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: LUCIO 

BOTEGA Parte Ré: RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. 1. LUCIO BOTEGA, qualificado(a)(s) nos autos, propôs a 

presente ação previdenciária em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, visando o recebimento de auxílio doença c/c 

conversão em aposentadoria por invalidez. Alega, em síntese, preencher 

os requisitos legais para a obtenção do benefício. Juntou documentos. O 

pedido de tutela antecipada restou deferido (id. 3018958). Regularmente 

citado, o requerido apresentou contestação de id. 3674188 e documentos, 

onde refutou os argumentos expostos na inicial e pugnou pela 

improcedência do pedido. O laudo da perícia médica realizada com a parte 

autora foi juntado no id. 11132327, sendo que o demandante manifestou a 

concordância com o referido laudo e, o requerido, apesar de devidamente 

intimado, nada manifestou. 2. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. 

O deslinde da presente ação previdenciária não depende da produção de 

prova oral em audiência de instrução, sendo a prova pericial carreada ao 

feito suficiente para o enfrentamento do mérito, conforme segue. Os 

requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de 

auxílio-doença/aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de 

segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas 

hipóteses previstas no art. 26, II da Lei 8.213/1991; c) incapacidade para o 

trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias ou, na hipótese 

da aposentadoria por invalidez, incapacidade (permanente e total) para 
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atividade laboral e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência. Importante ressaltar que, nos 

termos do art. 42, § 2º e 59 caput da Lei n. 8.213/91, não é devido 

benefício previdenciário ao segurado cuja doença que motiva o pedido 

seja preexistente à sua filiação ao Regime Geral da Previdência Social ou 

à recuperação de sua qualidade de segurado, exceto se a incapacidade 

decorrer do agravamento ou de progressão da doença ou lesão. No caso 

vertente, tanto a condição de segurado(a) do RGPS ostentada pelo(a) 

requerente, quanto o preenchimento da carência restaram suficientemente 

demonstradas por meio do documento de id. 3674190. Assim, estando 

demonstrada a condição de segurado(a) e satisfeito o período de 

carência, resta apenas avaliar a alegada incapacidade laboral e, em sendo 

o caso, se a sua existência é posterior à filiação do(a) autor(a) junto à 

Previdência Social, ou, em sendo anterior, se sobreveio em decorrência de 

agravamento da doença/lesão já existente. Prefacialmente, ressalto que 

inexiste nulidade a ser declarada sobre a perícia realizada, já que o laudo 

foi conclusivo e respondeu aos quesitos apresentados de forma 

satisfatória, não havendo razão para que a perícia seja refeita ou 

complementada. Oportuno destacar que o perito nomeado por este Juízo 

não está vinculado ao conteúdo de eventuais perícias realizadas 

anteriormente por outros profissionais da área da saúde, podendo atuar 

livremente no exercício do munus recebido e extrair as suas próprias 

conclusões sobre o estado de saúde da parte autora. Feitas essas 

considerações, e após o percuciente exame do conjunto fático-probatório 

coligido aos autos, reputo inquestionável o direito do(a) requerente ao 

benefício da aposentadoria por invalidez, pois ficou claramente 

demonstrada a sua incapacidade definitiva e total para exercer atividade 

laboral, em decorrência de enfermidade(s) que se desenvolveu(eram) 

e/ou agravou(aram) após a sua condição de segurado(a). O laudo da 

perícia médica (id. 11132327), elaborado por profissional habilitado e 

nomeado por este Juízo, não só revelou a existência de enfermidade 

incapacitante (Discopatia degenerativa lombar e dorsalgia irradiada a 

membros inferiores – CID M549), como também consignou que a parte 

requerente está incapacitada total e permanente para o exercício de 

qualquer atividade laboral, estando afastada a possibilidade de 

reabilitação. Registre-se, ademais, que a ausência de impugnação quanto 

ao conteúdo da perícia torna a referida prova como meio hábil e idôneo a 

formar a convicção do julgador. Dessa forma, considerando que o(a) 

autor(a) comprovou os requisitos necessários para a aposentadoria por 

invalidez, a implantação do benefício é medida que se impõe, fixando-se 

como termo inicial a data do requerimento administrativo (29/03/2016 – id. 

3018355), devendo serem descontados eventuais valores que já tenham 

sido pagos em razão de posterior deferimento do benefício. Neste sentido 

é o entendimento já consolidado pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região: “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL PARA O TRABALHO. QUALIDADE DE 

SEGURADA. REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DEVIDA. JUROS DE 

MORA. (...) 2. Comprovada a incapacidade total e permanente da parte 

autora para o exercício de qualquer atividade capaz de gerir a sua 

subsistência, bem como demonstrados o cumprimento da carência e a 

qualidade de segurado, a concessão da pleiteada aposentadoria por 

invalidez é medida que se impõe, ao amparo da legislação de regência. 3. 

A Lei 8.213/91, em seu artigo 43, § 1º, 'b', dispõe que a aposentadoria por 

invalidez será devida a partir da data do requerimento administrativo. Na 

sua ausência, deve ser considerada a data do ajuizamento da ação, 

conforme jurisprudência do STJ e precedentes desta Corte. (...)”. (TRF 1ª 

R. - AC 0035936-52.2012.4.01.9199/MT, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

KASSIO NUNES MARQUES, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.947 de 

21/06/2013) “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA O TRABALHO. QUALIDADE DE 

SEGURADO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE AUXILIAR DE PRODUÇÃO. 

REQUISITOS PRESENTES. PROCEDÊNCIA. (...) II - Havendo indeferimento 

do benefício em âmbito administrativo, o termo inicial dos benefícios 

previdenciários de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez fixar-se-á 

na data do requerimento. (.. .)”.  (TRF 1ª R. -  AC 

0015087-59.2012.4.01.9199/GO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

KASSIO NUNES MARQUES, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.140 de 

17/05/2013). 3. DISPOSITIVO 3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE 

o pedido contido na inicial, para o fim de, nos termos do artigo 44 da Lei 

8.213/91, condenar o requerido no pagamento ao(a) autor(a) do benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez, no valor de 100% (cem por 

cento) do salário-de-benefício, inclusive 13º salário, devido desde a data 

do requerimento administrativo (29/03/2016), descontando-se eventuais 

valores que já tenham sido pagos em razão de posterior deferimento ou 

restabelecimento do benefício. 3.2. Por estarem presentes os requisitos da 

probabilidade do direito, conforme demonstrado, bem como o perigo de 

dano, eis que se trata de verba de caráter alimentício, urgente por 

natureza, concedo ainda tutela antecipada para o fim de determinar a 

implantação do benefício na folha de pagamento do requerido, no prazo 

máximo de trinta (30) dias, sob pena de pagamento de multa diária 

correspondente a R$ 100,00 (cem reais), a ser revertida em prol da parte 

autora, limitada a 60 dias. 3.3. A correção monetária deve ser feita com 

base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aplicando-se o 

IPCA-E após a entrada em vigor da lei nº 11.960/2009. Os juros de mora 

são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a 

taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei nº. 11.960/09. 3.4. Pela 

sucumbência e já que devida, condeno o requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios, que fixo, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do 

Código de Processo Civil, em dez por cento (10%) sobre o valor das 

prestações vencidas até a data da sentença, conforme entendimento da 

Súmula 111 do egrégio Superior Tribunal de Justiça. 3.5. Isento o requerido 

do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista gozar 

o mesmo de isenção não apenas nas ações ajuizadas na Justiça Federal 

(Lei nº 9.289/96), mas também nas causas ajuizadas perante a Justiça 

Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF), 

conforme estabelecido pelo Estado de Mato Grosso por meio da Lei 

Estadual nº 7.603/2001, em seu art. 3º, I, salvo, é claro, quanto a 

eventuais valores despendidos pela parte vencedora da demanda. 3.6. 

Incabível o reexame necessário, por se tratar de condenação de valor 

certo não excedente a 1.000 (um mil) salários mínimos, nos termos do 

parágrafo 3º, do artigo 496 do NCPC. 3.7. Após o trânsito em julgado, e 

cumpridas todas as deliberações pendentes, ao arquivo. 3.8. Tópico 

síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): Lucio Botega; b) benefício 

concedido: aposentadoria por invalidez; c) renda mensal atual: 100% (cem 

por cento) do salário-de-benefício; d) data de início do benefício – DIB: 

29/03/2016 (data requerimento administrativo); e) renda mensal inicial – 

RMI: a calcular pelo INSS; f) data do início do pagamento: a depender da 

intimação do INSS; g) prazo mínimo para cumprimento da presente 

decisão: 30 (trinta) dias. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde, 19 de abril 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.: 34314 Nr: 4074-67.2009.811.0045

 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: VALDERES TEREZINHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREUSA VENÂNCIO RAFAEL, UILTON ALVES 

RAFAEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora, para que manifeste-se nos 

autos, acerca do Despacho de fls,62.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 34304 Nr: 4012-27.2009.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON CESAR DE ALMEIDA ALBERNAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMIL-LAGE MINÉRIOS LTDA, EDITORA QD 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, MARCO ANTONIO MENDES - OAB:11341-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA CUNHA GUIMARÃES 

MENDONÇA - OAB:OAB/SP 146.381, JOSÉ ULISSES SILVA VAZ 

MELLO - OAB:OAB/MG 55499, LUCIANA MAGALHAES MAIA - 

OAB:OAB/MG 125605

 INTIMAÇÃO do douto advogado da parte autora para que apresente 

informações atualizadas da deprecata conforme item 1 do despacho de 

fls,266 aportado ao feito.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 98283 Nr: 4606-65.2014.811.0045

 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: JUAREZ RAMOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A, SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO 

CREDITO ( SCPC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Vistos etc.

 1. Nos termos do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil, 

homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes à f. 126, restando extinto o processo com 

resolução do mérito.

 2. Isento de custas, eis que as partes são beneficiárias da assistência 

judiciária gratuita.

 3. Tem-se entendido que: “As sentenças meramente homologatórias não 

precisam ser fundamentadas” (RT 615/57), inclusive as homologatórias de 

transação (RT 621/182).

 4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

 5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 92140 Nr: 6010-88.2013.811.0045

 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: MARIO MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BARROS DE 

OLIVEIRA - OAB:14211-E, LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - 

OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. MARIO MARTINS DE OLIVEIRA, qualificado(a)(s) nos autos, propôs a 

presente ação previdenciária em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, visando o recebimento de auxílio doença c/c 

conversão em aposentadoria por invalidez. Alega, em síntese, preencher 

os requisitos legais para a obtenção do benefício. Juntou documentos.

O pedido de tutela antecipada restou deferido às f. 35/37.

Regularmente citado (f. 38v), o requerido quedou-se inerte.

O laudo da perícia médica realizada com a parte autora foi juntado às f. 

70/74, sendo que o demandante manifestou a concordância com o 

referido laudo e, o requerido, apesar de devidamente intimado, nada 

manifestou.

 2. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

O deslinde da presente ação previdenciária não depende da produção de 

prova oral em audiência de instrução, sendo a prova pericial carreada ao 

feito suficiente para o enfrentamento do mérito, conforme segue.

Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício 

previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez são: a) a 

qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais, 

salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II da Lei 8.213/1991; c) 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) 

dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, incapacidade 

(permanente e total) para atividade laboral e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Importante ressaltar que, nos termos do art. 42, § 2º e 59 caput da Lei n. 

8.213/91, não é devido benefício previdenciário ao segurado cuja doença 

que motiva o pedido seja preexistente à sua filiação ao Regime Geral da 

Previdência Social ou à recuperação de sua qualidade de segurado, 

exceto se a incapacidade decorrer do agravamento ou de progressão da 

doença ou lesão.

 No caso vertente, tanto a condição de segurado(a) do RGPS ostentada 

pelo(a) requerente, quanto o preenchimento da carência restaram 

suficientemente demonstradas por meio do espelho do CNIS de f. 32/34.

Assim, estando demonstrada a condição de segurado(a) e satisfeito o 

período de carência, resta apenas avaliar a alegada incapacidade laboral 

e, em sendo o caso, se a sua existência é posterior à filiação do(a) 

autor(a) junto à Previdência Social, ou, em sendo anterior, se sobreveio 

em decorrência de agravamento da doença/lesão já existente.

 Prefacialmente, ressalto que inexiste nulidade a ser declarada sobre a 

perícia realizada, já que o laudo foi conclusivo e respondeu aos quesitos 

apresentados de forma satisfatória, não havendo razão para que a perícia 

seja refeita ou complementada.

Oportuno destacar que o perito nomeado por este Juízo não está 

vinculado ao conteúdo de eventuais perícias realizadas anteriormente por 

outros profissionais da área da saúde, podendo atuar livremente no 

exercício do munus recebido e extrair as suas próprias conclusões sobre 

o estado de saúde da parte autora.

Feitas essas considerações, e após o percuciente exame do conjunto 

fático-probatório coligido aos autos, reputo inquestionável o direito do(a) 

requerente ao benefício da aposentadoria por invalidez, pois ficou 

claramente demonstrada a sua incapacidade definitiva e total para exercer 

atividade laboral, em decorrência de enfermidade(s) que se 

desenvolveu(eram) e/ou agravou(aram) após a sua condição de 

segurado(a).

 O laudo da perícia médica (f. 70/74), elaborado por profissional habilitado 

e nomeado por este Juízo, não só revelou a existência de enfermidade 

incapacitante (exostose, condroma, condroblastoma e fibroma 

condromixóide), como também consignou que a parte requerente está 

incapacitado total e permanente para o exercício de qualquer atividade 

laboral, estando afastada a possibilidade de reabilitação.

Registre-se, ademais, que a ausência de impugnação quanto ao conteúdo 

da perícia torna a referida prova como meio hábil e idôneo a formar a 

convicção do julgador.

Dessa forma, considerando que o(a) autor(a) comprovou os requisitos 

necessários para a aposentadoria por invalidez, a implantação do 

benefício é medida que se impõe, fixando-se como termo inicial a data do 

requerimento administrativo (03/10/2013 – f. 30), devendo serem 

descontados eventuais valores que já tenham sido pagos em razão de 

posterior deferimento do benefício.

 Neste sentido é o entendimento já consolidado pelo Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região:

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE TOTAL PARA O TRABALHO. QUALIDADE DE SEGURADA. 

REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DEVIDA. JUROS DE MORA. (...) 2. 

Comprovada a incapacidade total e permanente da parte autora para o 

exercício de qualquer atividade capaz de gerir a sua subsistência, bem 

como demonstrados o cumprimento da carência e a qualidade de 

segurado, a concessão da pleiteada aposentadoria por invalidez é medida 

que se impõe, ao amparo da legislação de regência. 3. A Lei 8.213/91, em 

seu artigo 43, § 1º, 'b', dispõe que a aposentadoria por invalidez será 

devida a partir da data do requerimento administrativo. Na sua ausência, 

deve ser considerada a data do ajuizamento da ação, conforme 

jurisprudência do STJ e precedentes desta Corte. (...)”. (TRF 1ª R. - AC 

0035936-52.2012.4.01.9199/MT, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

KASSIO NUNES MARQUES, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.947 de 

21/06/2013)

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE 

TEMPORÁRIA PARA O TRABALHO. QUALIDADE DE SEGURADO. 

EXERCÍCIO DE ATIVIDADE AUXILIAR DE PRODUÇÃO. REQUISITOS 

PRESENTES. PROCEDÊNCIA. (...) II - Havendo indeferimento do benefício 

em âmbito administrativo, o termo inicial dos benefícios previdenciários de 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez fixar-se-á na data do 

requerimento. (...)”. (TRF 1ª R. - AC 0015087-59.2012.4.01.9199/GO, Rel. 

DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES, PRIMEIRA 

TURMA, e-DJF1 p.140 de 17/05/2013).

 3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, 

para o fim de, nos termos do artigo 44 da Lei 8.213/91, condenar o 

requerido no pagamento ao(a) autor(a) do benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício, inclusive 13º salário, devido desde a data do 

requerimento administrativo (03/10/2013), descontando-se eventuais 

valores que já tenham sido pagos em razão de posterior deferimento ou 

restabelecimento do benefício, restando confirmada a decisão liminar.

 3.2. A correção monetária deve ser feita com base nos índices do Manual 
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de Cálculos da Justiça Federal, aplicando-se o IPCA-E após a entrada em 

vigor da lei nº 11.960/2009. Os juros de mora são devidos à razão de 1% 

ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a 

partir da edição da Lei nº. 11.960/09.

3.3. Pela sucumbência e já que devida, condeno o requerido ao pagamento 

dos honorários advocatícios, que fixo, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do 

Código de Processo Civil, em dez por cento (10%) sobre o valor das 

prestações vencidas até a data da sentença, conforme entendimento da 

Súmula 111 do egrégio Superior Tribunal de Justiça.

 3.4. Isento o requerido do pagamento das custas e despesas 

processuais, tendo em vista gozar o mesmo de isenção não apenas nas 

ações ajuizadas na Justiça Federal (Lei nº 9.289/96), mas também nas 

causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição 

federal (§ 3º do art. 109 da CF), conforme estabelecido pelo Estado de 

Mato Grosso por meio da Lei Estadual nº 7.603/2001, em seu art. 3º, I, 

salvo, é claro, quanto a eventuais valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda.

3.5. Incabível o reexame necessário, por se tratar de condenação de valor 

certo não excedente a 1.000 (um mil) salários mínimos, nos termos do 

parágrafo 3º, do artigo 496 do NCPC.

3.6. Após o trânsito em julgado, e cumpridas todas as deliberações 

pendentes, ao arquivo.

3.7. Tópico síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): Mario Martins 

de Oliveira; b) benefício concedido: aposentadoria por invalidez; c) renda 

mensal atual: 100% (cem por cento) do salário-de-benefício; d) data de 

início do benefício – DIB: 03/10/2013 (data requerimento administrativo); e) 

renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data do início do 

pagamento: a depender da intimação do INSS; g) prazo mínimo para 

cumprimento da presente decisão: 30 (trinta) dias.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 100284 Nr: 6143-96.2014.811.0045

 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: NADIR FERNANDES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE CONFECÇÕES MAIKA LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:MT/14.539, PEDRO LUIZ MARQUES DA SILVA - OAB:18194-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do douto Advogado da parte autora para que no prazo de 10 

dias impulsione o feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 102083 Nr: 22724-89.2014.811.0045

 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: ALDO MIRANDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLUBE DA PRAINHA BEIRA MAR, VALDIR 

CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR, THIAGO BOCCI ROMUALDO - OAB:14.804-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MARZARI - 

OAB:MT/15507, DANUSA SERENA ONEDA - OAB:13.124-B/MT, 

MARCELO ALVES DE OLIVEIRA - OAB:MG/123970, RAQUEL 

CASONATTO - OAB:MT/10.798

 Vistos.

1. Não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (CPC, art. 354), 

nem de julgamento antecipado (parcial ou total) do mérito (CPC, art. 355 e 

356), de modo que fixo os pontos controvertidos (CPC, art. 357, II) 

seguintes: a) se houve o furto da motocicleta na oportunidade em que o 

requerente estava no estabelecimento da requerida; b) se a requerida 

dispõe de estacionamento para seus clientes; c) valor da motocicleta 

supostamente furtada; d) danos materiais advindos do furto da 

motocicleta; e) se houve dano moral suportado pelo autor e se seus 

pressupostos restaram configurados; f) critérios para aferição de 

eventual valor dos danos morais; g) demais pontos que sejam verificados 

no decorrer da instrução pelo juízo como sendo de interesse para o 

deslinde da causa.

2. Julgo, ainda, o processo saneado, uma vez que presentes se fazem os 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

como as condições para o exercício da ação.

4. As partes pugnaram pela oitiva de testemunhas (fls. 101/102).

5. Defiro as demais provas requeridas, porquanto úteis e tempestivamente 

pleiteadas.

 6. Para a prova oral, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 17/05/2018, às 14:30 horas.

 7. Intimem-se as partes para apresentar rol de testemunhas no prazo de 

15 (quinze) dias, se já não houverem feito. (CPC, art. 357, § 4º)

8. Registro, ainda que cabe ao(a) advogado(a) da parte informar ou intimar 

as testemunhas por ele(a) arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, nos termos do artigo 455 e seguintes do CPC.

9. Expeça-se o necessário.

10. Intimem-se. Cumpra-se.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002748-11.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA ALVES RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte Requerida, para que, apresente 

contrarrazões ao recurso de apelação adesivo, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000434-24.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL LOPES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000434-24.2018.8.11.0045. Com lastro no teor do art. 334 

do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, 

Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, 

que deverá realizar audiência de conciliação/mediação no dia 06 de junho 

de 2018, às 16h30min. Intime-se o requerente, através do advogado 

constituído. Proceda-se à citação e à intimação da ré. O prazo de 15 

(quinze) dias, para oferecimento da contestação, será contabilizado a 

partir da data da realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I 

do Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia 

e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição 

inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. No mesmo ato, intime-se a 

requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o processo 

administrativo n.º 3160668926, sob pena de serem considerados 

verdadeiros os fatos que o requerente pretende comprovar com tal 

documento [art. 400, inciso I do CPC/15]. O comparecimento à audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência 

injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e 

implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído 

a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As partes devem 

estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º 

do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 

de abril de 2.018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 117141 Nr: 7898-24.2015.811.0045

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KKS, LDSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7898-24.2015.811.0045.

Proceda-se a alteração dos dados e das informações relativas aos 

cadastros de advogados no processo, com o objetivo de atualizar os 

registros dos advogados que patrocinam os interesses da exequente em 

conformidade com a petição arquivada nas fls. 39/40 dos autos, 

excluindo-se a Defensoria Pública.

Após, intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000692-05.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE BORDIGNON MOTERLE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000692-05.2016.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que a autora 

comprovou a qualidade de segurada da Previdência Social, porquanto já 

vinha auferindo o auxílio-doença, que foi concedido entre 20/05/2014 e 

15/02/20115 (evento nº 1355755 – pág. 1). Esmiuçando o acervo de 

informações engendradas, denota-se que a autora submeteu-se a 

avaliação médica subscrita por profissional da área médica e devidamente 

habilitado para o desempenho de tal mister, oportunidade em que se 

constatou ser portadora de moléstias graves, denominadas tendinopatia e 

artrose nos ombros e discopatia degenerativa lombar, e que está inapta ao 

exercício de sua atividade laboral, conforme demonstra o Laudo Pericial 

encartado no evento nº 11310758. Logo, nesse influxo de ideias, a 

princípio, está demonstrada, ainda que a título precário, a existência de 

moléstia que tornou a requerente incapaz para o exercício regular de suas 

atividades laborais habituais — circunstância que dá fundamento a 

plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’). De outro viés, em um 

segundo prisma de enfoque, considero que a requerente logrou êxito em 

expor situação pontual que possa dar azo e recomendar que o perigo da 

demora da prestação jurisdicional possa pôr em risco o direito à 

concessão do benefício previdenciário (‘periculum in mora’). É que, o 

benefício previdenciário tem natureza jurídica eminentemente alimentar, de 

tal sorte que o requerente e a entidade familiar que constituiu, dele 

dependem para proceder ao custeio de suas necessidades básicas de 

alimentação e vestuário, e quiçá para promover a sua própria 

sobrevivência. De mais a mais, ao que tudo indica pelas características 

intrínsecas da moléstia que a requerente suporta, não existem indícios de 

que dela venha convalescer rapidamente, o quê espelha a necessidade 

imperiosa de auferir rendimento mensal para que tenha condições de 

manter a sua própria subsistência e de sua família. Assim, da forma que 

se apresenta a situação, em que a plausibilidade do direito invocado — 

caracterizado pelo fato de que a requerente apresenta incapacidade e/ou 

impossibilidade contemporânea para o desempenho de atividade laboral — 

(‘fumus boni iuris’) e o perigo na demora da prestação jurisdicional — 

corporificado pelo risco que o não pagamento do referido benefício à 

requerente pode catalisar — (‘periculum in mora’), considero que se 

encontram presentes as hipóteses que autorizam a concessão do pedido 

liminar postulado, de molde que a prestação provisória, a ser realizada 

pela autarquia requerida, do beneplácito do auxílio-doença é medida que 

se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para o 

fim de Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que tome 

as providências necessárias no sentido de restabelecer o auxílio-doença 

à autora Claudete Bordignon Moterle, dentro do prazo improrrogável de 20 

(vinte) dias, devendo ser realizada nova reavaliação administrativa da 

necessidade da manutenção do benefício dentro do prazo de 360 

(trezentos e sessenta) dias [art. 60, §§ 8.º e 9.º da Lei n.º 8.213/1991]. 

Expeça-se ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para que 

tome as providências necessárias no sentido de implantar o benefício à 

autora. Com fundamento no conteúdo do art. 29 da Resolução n.º 

CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, Determino que se 

expeça requisição de pagamento dos honorários do perito. Não havendo 

mais provas a serem produzidas, Declaro encerrada a instrução 

processual e determino a abertura de vista dos autos às partes, 

primeiramente à parte autora, para que, no prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias, apresentem alegações finais. Em seguida, voltem os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de 

abril de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 140393 Nr: 3675-57.2017.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DOS SANTOS SOUZA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAIDE LUCILA DE 

CAMARGO - OAB:1933-MT

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC e da legislação vigente 

para, INTIMAR o Reeducando, na pessoa de seu procurador para que, no 

prazo legal, MANIFESTE-SE sobre o Cálculo de Pena expedido as fls. 137.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 83587 Nr: 3083-86.2012.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO RAFAEL ZANDONADI MATTOS, 

DIEGO CARLOS DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONÁRIO GOMES MUNIZ - 

OAB:MT/15.072

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC e Legislação vigente 

para, INTIMAR os Acusados, na pessoa de seu procurador, para que, no 

prazo legal, MANIFESTE-SE sobre a cota do MP de fls. 269/271.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-48.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALCIMAR RAMOS MACENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREDITUNI PROMOCAO E INTERMEDIACAO DE PRODUTOS E SERVICOS 

LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ADRIANA INACIA VIEIRA DE MAIO OAB - SP206505 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000424-48.2016.8.11.0045 REQUERENTE: JOAO ALCIMAR 

RAMOS MACENA REQUERIDO: CREDITUNI PROMOCAO E INTERMEDIACAO 

DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME Vistos. DEFIRO o requerimento de 

penhora on-line no valor de R$ 8.452,38 (oito mil, quatrocentos e cinquenta 

e dois reais e trinta e oito centavos), conforme cálculo no Id. 10726288. 

Realizado o ato, em caso de positivo, lavre-se o termo de penhora e 

intime-se o executado para requerer o que lhe for de direito e interesse no 

prazo de 10 (dez) dias. No caso de não se localizarem bens passiveis de 

penhora, intimem-se o exequente para se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias. Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde /MT, 15 de março de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-48.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALCIMAR RAMOS MACENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREDITUNI PROMOCAO E INTERMEDIACAO DE PRODUTOS E SERVICOS 

LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA INACIA VIEIRA DE MAIO OAB - SP206505 (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA ACERCA DO BLOQUEIO EFETIVADO 

NOS AUTOS (ID. 12291544), BEM COMO QUANTO AO TEOR DA DECISÃO 

DE ID. 12065429, CONSIGNANDO O PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS PARA 

MANIFESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004356-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Número do 

Processo: 1004356-10.2017.8.11.0045, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: 

REGINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. DECIDO. Homologo o acordo efetuado pelas partes para que 

surta seus efeitos jurídicos. O executado comprovou nos autos o 

pagamento do crédito Id. 1680594. Além disso, o exequente manifestou 

concordância com o pagamento da quantia depositada nos autos. O C. 

Superior Tribunal de Justiça ao a julgar o Recurso Especial n. 

1.348.640-RS, na sistemática dos recursos repetitivos, consolidou 

entendimento acerca da responsabilidade do devedor, definindo que “na 

fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da 

condenação extingue a obrigação do devedor, nos termos da quantia 

depositada”. Sendo assim, o correto é a extinção da presente execução, 

ser extinta pelo pagamento, nos termos dos artigos 924, inc. II e 925 do 

Código de Processo Civil. Ante ao exposto, JULGO EXTINTA a presente 

execução, nos termos dos artigos 924, II e 925 do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários advocatícios (54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência da quantia 

depositada nos autos, devendo ser observado os dados bancários para 

transferência informados no Id. 11876089. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 27 de março 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002414-40.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JS DIESEL MECANICA E AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL GONCALVES DE MORAIS (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 19/06/2018. às 16:30 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-68.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN RUFINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISTINA DALL ALBA OAB - MT20278/O (ADVOGADO)

JOSIMERI CARLA MAZUTTI MARQUES MORAES OAB - MT20034/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E.A. LOPES CURSOS E EVENTOS - ME (REQUERIDO)

 

Intimação do RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 12/06/2018 Hora: 

14:00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010803-31.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO DA LUZ VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAPITAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

RIZZO COMERCIO DE MOTOS LTDA (REQUERIDO)

YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT0016943S (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Número do 

Processo: 8010803-31.2013.8.11.0045, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: DIONISIO DA LUZ VARGAS 

REQUERIDO: CAPITAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, 

RIZZO COMERCIO DE MOTOS LTDA, YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA 

Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e 

DECIDO. Ante o cumprimento integral da obrigação, realizada pela 

Executada, a extinção é medida que se impõe consoante à regra do art. 

924, II, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: II – a obrigação for satisfeita.” Posto isto, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil. Expeça-se o alvará em favor do 

exequente. Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. 

Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as 

baixas devidas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 27 de março de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-21.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO EDIRLON CONDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO)

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)
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Intimação do RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

Decisão ID 12139738 bem como da audiência de Conciliação designada 

para o dia Data: 12/06/2018 Hora: 14:30 (MT), a ser realizada na Sala de 

Audiências do Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000447-91.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DJEHNI PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRCEIA MARIA ELY OAB - MT16141/O (ADVOGADO)

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000447-91.2016.8.11.0045; Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 

9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Ante o cumprimento integral da 

obrigação, realizada pelo Executado, a extinção é medida que se impõe 

consoante à regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil, in verbis: 

“Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita.” 

Posto isto, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Expeça-se o 

alvará em favor do exequente para levantamento dos valores, conforme 

dados indicados nos autos. Intime-se pessoalmente o Exequente. 

Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Certifique-se o 

trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as baixas 

devidas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 18 

de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-76.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKO KEOMA ENGELBRECHT DESTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, POR SEUS ADVOGADOS, ACERCA DO 

DESPACHO DE ID. 12821593, A FIM DE QUE SE MANIFESTE NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS QUANTO A EVENTUAL VALOR REMANESCENTE.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 113105 Nr: 5550-33.2015.811.0045

 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: MARIA DE JESUS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO-DETRAN/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Antonio Lorensetti - 

OAB:18999/MT, EDMAR J. RODRIGUES JUNIOR - OAB:7.044-B/MT, 

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - OAB:9301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 5550-33.2015.811.0013 – código 113105

Vistos.

Maria de Jesus da Silva, devidamente qualificada nos autos, ingressou em 

juízo com Ação de Indenização por danos materiais e morais em desfavor 

de Departamento Estadual De Trânsito – DETRAN, também qualificado.

Aduz a inicial, em síntese, que na data de 20/08/2014, quando transitava 

nesta cidade com sua motocicleta, foi abordada pela Guarda Municipal de 

Lucas do Rio Verde e após esta verificar que o CRLV se encontrava 

vencido, teve a sua motocicleta apreendida.

Informa que na data de 24/10/2014, após efetuar os pagamentos devidos, 

se dirigiu ao Ciretran local, sendo informada de que o veículo fora furtado 

do pátio do requerido.

Requer a condenação do requerido ao pagamento de danos materiais no 

valor de R$ 4.757,00 (quatro mil e setecentos e cinquenta e sete reais) e 

danos morais no valor de R$ 31.520,00 (trinta e um mil e quinhentos e vinte 

reais).

Citado, o requerido apresentou contestação às fls. 44/49, alegando, em 

preliminar, a possibilidade de sua ausência à audiência de conciliação, 

inépcia da inicial e ausência de interesse processual. No mérito, pleiteia a 

improcedência dos pedidos iniciais.

Concitado, a autora refutou a antítese às fls. 67/92.

É o sucinto relatório.

Fundamento e decido.

Não fora designada audiência de conciliação, de modo que a justificativa 

quanto à eventual ausência da autarquia requerida é irrelevante.

Não se verifica nos autos a inépcia da inicial, vez que não restou 

configurada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 330, § 1º, do CPC.

Não há que se falar em ausência de legitimidade e interesse processual, 

visto que a autora pretende ver ressarcidos os prejuízos atribuídos a 

suposto ato ilícito do requerido.

Deste modo, refuto as preliminares e passo à análise de mérito.

Insurge-se a autora quanto ao furto de seu veículo do pátio do CIRETRAN, 

pleiteando indenização por danos materiais e morais.

A Constituição Federal de 1988 sufragou no seu art. 37, § 6º, a 

responsabilidade civil pelos danos que seus agentes causam a terceiros.

A responsabilidade objetiva ocorre apenas quando o terceiro sofre dano 

injusto em decorrência de atividade administrativa regular, porque cumpre 

à coletividade suportar o ônus pela atividade de direito público que causou 

dano a terceiro. Quando o dano injusto resultar de atividade administrativa 

regular a situação é de inversão do ônus da prova, porque o particular se 

beneficia da presunção juris tantum de veracidade da pretensão 

indenizatória, cumprindo à Administração o ônus de provar que a vítima 

causou ou concorreu para que houvesse o dano. Isso provém da "teoria 

do risco administrativo", cujo dever decorre da supremacia da 

Administração Pública em relação ao particular.

Nos danos que decorrem da atividade omissiva da Administração a 

responsabilidade passa a ser subjetiva, cabendo, nesse caso, à vítima o 

ônus de provar a culpa do Poder Público. Nestas situações configura-se a 

chamada "culpa anônima da Administração".

Acontece que o ato ilegal não é ato administrativo regular, de modo que 

nesse caso a responsabilidade passa a ser subjetiva.

O "Estado" não pratica atos ilícitos; quem pode praticá-los são os seus 

prepostos. Embora o Estado responda por eventuais danos causados por 

seus prepostos, este o fará dentro dos critérios da responsabilidade 

subjetiva, exigindo a prova do dano e da culpa.

Bandeira de Mello escreve:

Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre 

responsabilidade por comportamento ilícito. E, sendo responsabilidade por 

ilícito, é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há conduta 

ilícita do Estado (embora do particular possa haver) que não seja 

proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, 

deliberado propósito de violar a norma que o constituía em dada obrigação 

(dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de responsabilidade 

subjetiva.

54. Não bastará, então, para configurar-se responsabilidade estatal, a 

simples relação entre ausência do serviço (omissão estatal) e o dano 

sofrido. Com efeito: inexistindo obrigação legal de impedir um certo evento 

danoso (obrigação, de resto, só cogitável quando haja possibilidade de 

impedi-lo mediante atuação diligente), seria um verdadeiro absurdo imputar 

ao Estado responsabilidade por um dano que não causou, pois isto 

equivaleria a extraí-lo do nada; significaria pretender instaurá-la 

prescindindo de qualquer fundamento racional ou jurídico. Cumpre que 

haja algo mais: a culpa por negligência, imprudência ou imperícia no 

serviço, ensejadoras do dano, ou então o dolo, intenção de omitir-se, 

quando era obrigatório para o Estado atuar e fazê-lo segundo um certo 

padrão de eficiência capaz de obstar ao evento lesivo. Em uma palavra: é 
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necessário que o Estado haja incorrido em ilicitude, por não ter acorrido 

para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão 

de comportamento inferior ao padrão legal exigível. (Curso de direito 

administrativo. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 943).

Bandeira de Mello acrescenta de forma conclusiva:

82. Consoante se disse, a responsabilidade subjetiva é aplicável quando o 

Estado, devendo evitar um dano evitável, omite-se, faltando ao dever legal 

de agir com a diligência, prudência e perícia capazes de impedir a lesão 

produzida por terceiro ou por fato da natureza. Logo, exime-se de 

responsabilidade se não houve culpa ou dolo. (id. p. 955).

 Desse modo a conduta ilícita nunca se filia à "responsabilidade objetiva" 

cumprindo à vítima o ônus da prova de que os danos decorreram da 

deficiência do serviço público.

Diante das preciosas lições, analisando-se toda a documentação trazida 

aos autos, patente o nexo causal entre a omissão do requerido (dever de 

vigilância sobre o bem apreendido) que resultou no dano (furto do veículo) 

sofrido pela autora.

Restou demonstrado nos autos que a motocicleta foi furtada quando 

apreendida no pátio do Ciretran, obrigando-se, assim, o requerido, a 

ressarcir o prejuízo causado à autora.

Clara está a negligência do requerido em guardar o bem de terceiro, 

devendo ser responsabilizado pela falta de cuidados que resultou no furto 

do objeto apreendido.

Não se pode aceitar as alegações da parte requerida de que o bem não 

mais pertencia à autora e que fora levado a leilão público, em atendimento 

ao disposto no artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro, visto que 

inexiste qualquer documento que comprove a alienação do bem.

Ademais, o próprio responsável pelo Ciretran de Lucas do Rio Verde 

compareceu à Delegacia de Polícia, a fim de noticiar o furto do veículo, 

conforme se verifica pelo documento juntado às fls. 32/33.

Não vislumbro no presente caso um mero dissabor, insuscetí¬vel de 

indenização. Na espécie, razoável que a autora seja indenizada pelos 

danos materiais e morais que sofreu.

 O valor dos danos materiais pode ser estimado pelo documento juntado 

às fls. 35 e 37 dos autos, ou seja, R$ 4.547,00 (quatro mil e quinhentos e 

quarenta e sete reais), somados ao pagamento realizado pelas diárias de 

permanência do veículo no pátio da requerida, no valor de R$ 210,00 

(duzentos e dez reais), totalizando o valor de R$ 4.757,00 (quatro mil e 

setecentos e cinquenta e sete reais).

À vista da inexistência de parâmetros legais para fixação do valor do dano 

extrapatrimonial, o julgador deve observar os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. Outrossim, deve atentar para a 

natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao 

causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além 

de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.

 Desta forma, estimo que o montante da indenização deve ser fixado em 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na medida em que se revela suficiente para 

atenuar as consequências da ofensa à honra da parte autora, não 

significando, por outro lado, um enriquecimento sem causa, devendo, 

ainda, ter o efeito de dissuadir a ré da prática de nova conduta omissiva.

 Isto posto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos supracitados, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e, por consequência, 

condeno o requerido ao pagamento à autora de danos materiais no valor 

de R$ 4.757,00 (quatro mil e setecentos e cinquenta e sete reais) e danos 

morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês, desde a data do dano (súmula 54 do STJ) e correção 

monetária, desde o arbitramento (súmula 362 do STJ), decidindo o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I, do CPC.

Sem custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se.

Dispensado o registro (Prov. nº 42/2008/CGJ).

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

Lucas do Rio Verde, 27 de março de 2018.

Melissa de Lima Araújo

 Juíza de direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004673-08.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO DE LIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004673-08.2017.8.11.0045; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

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

Autora: REQUERENTE: DANILO DE LIMA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. Cuida-se de ação 

declaratória da inexistência de débito, com pedido de indenização por 

danos morais, proposta por Danilo de Lima Silva em face de Telefônica 

Brasil S/A (VIVO), diante de suposto lançamento indevido de seu nome 

nos cadastros restritivos de crédito. Fundamento e decido. Aduz a parte 

reclamante que não manteve relação jurídica com a parte reclamada, 

portanto, a negativação de seu nome é indevida. Por outro lado, o 

demandado anexa aos autos cópia de documentos de negociação com o 

requerente, com assinatura semelhante à assinatura dos documentos da 

parte autora. No caso, de um lado a parte reclamante alega não possuir 

relação jurídica com o reclamado, que, por sua vez, anexa cópia da 

proposta de adesão, com assinatura semelhante à assinatura do 

reclamante, o que demonstra a necessidade de perícia grafotécnica para 

verificar a autenticidade da assinatura da parte autora. A competência do 

juízo é um dos pressupostos processuais, a ser observado por se tratar 

de princípio de ordem pública. Assim, o magistrado tem a obrigação de 

analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a 

competência do juízo. A competência absoluta, em razão da matéria, é de 

ordem pública e se informa pela classificação de direito material que se dá 

a pretensão deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de 

ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 64, § 1º, do Código de 

Processo Civil, que: A incompetência absoluta pode ser alegada em 

qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. O 

legislador infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e 

a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, razão pela qual 

restou estabelecido no art. 3º, da Lei 9.099/95, que o Juizado Especial 

Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das 

causas cíveis de menor complexidade, significando que ficam excluídas 

da competência deste as causas em que se exige a necessidade de 

perícia complexa para o desate da questão, como no caso dos autos. A 

Lei nº 9099/95 é cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados 

Especiais para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. 

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, acolho o pedido 

de DESISTÊNCIA e a preliminar de incompetência suscitada pela parte, 

para declarar a incompetência absoluta deste Juizado Especial para 

processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em 

consequência, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito sem resolução 

de mérito, com fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei 

nº 9.099/1995. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, 

com as cautelas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 25 de abril de 2018. Braz Paulo Pagotto 

Juiz Leigo Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 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, 25 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004679-15.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS FERREIRA LICAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004679-15.2017.8.11.0045; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

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

Autora: REQUERENTE: JOSE CARLOS FERREIRA LICAR Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se de ação declaratória da inexistência de débito, com 

pedido de indenização por danos morais, proposta por José Carlos 

Ferreira Licar em face de Telefônica Data S/A diante de suposto 

lançamento indevido de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. 

Fundamento e decido. Aduz a parte reclamante que não manteve relação 

jurídica com a parte reclamada, portanto, a negativação de seu nome é 

indevida. Por outro lado, o demandado anexa aos autos cópia de 

documentos de negociação com o requerente, com assinatura semelhante 

à assinatura dos documentos da parte autora. No caso, de um lado a parte 

reclamante alega não possuir relação jurídica com o reclamado, que, por 

sua vez, anexa cópia da proposta de adesão, com assinatura semelhante 

à assinatura do reclamante, o que demonstra a necessidade de perícia 

grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura da parte autora. 

A competência do juízo é um dos pressupostos processuais, a ser 

observado por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o 

magistrado tem a obrigação de analisar se estão presentes os 

pressupostos processuais, dentre eles a competência do juízo. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se 

informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão 

deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, 

se for o caso. Preconiza o artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil, 

que: A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e 

grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. O legislador 

infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e a 

simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, razão pela qual restou 

estabelecido no art. 3º, da Lei 9.099/95, que o Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, significando que ficam excluídas da competência 

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

o desate da questão, como no caso dos autos. A Lei nº 9099/95 é 

cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para 

processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Diante do 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, acolho o pedido de 

DESISTÊNCIA e a preliminar de incompetência suscitada pela parte, para 

declarar a incompetência absoluta deste Juizado Especial para processar 

e julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em consequência, opino 

por JULGAR EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com 

fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/1995. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde, 25 de abril de 2018. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 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, 25 de abril de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004249-63.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA OLIZETE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/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):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004249-63.2017.8.11.0045; 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: 

FRANCISCA OLIZETE FREITAS Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. O 

julgamento antecipado da lide se impõe, na forma do art. 355, inc. I, do 

NCPC, na medida em que as provas entranhadas no processo são 

suficientes para o deslinde da causa, não se vislumbrando na fase atual a 

necessidade da produção de outras provas. Fundamento e decido A 

Reclamante postula a condenação da Reclamada a indenizá-la por danos 

morais em razão de ter inserido o seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito (SERASA/SCPC) em data de 08/07/2016, Nº do contrato: 

0256914861, no importe de R$ 100,97 (cem reais e noventa e sete 

centavos), ao argumento de que desconhece o referido débito. Contudo, 

esclareceu que o débito é indevido e que não deve nada e nega ainda 

relação jurídica coma reclamada, razão pela qual não se justifica a 

inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A 

reclamada, em sua defesa, alega que a reclamante era titular da conta nº 

0256914861, linha nº 9199200-8400, que inicialmente era pré-paga, 

migrando posteriormente para o pós-pago, sendo que atualmente já 

encontra-se cancelada em razão de inadimplência de faturas, sendo que 

de acordo com seus registros constam pagamentos efetuados pela 

autora, informa que a modalidade pré-paga não possui contrato escrito, 

apresenta faturas em nome da reclamante e relatório de chamadas, sendo 

que informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que inexiste a 

obrigação de reparar o dano, requer a improcedência dos pedidos e a 

condenação da reclamante em litigância de má fé. Pois bem, considerando 

a relação de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos 

do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da 

matéria, uma vez que são notórios que problemas como este ocorrem 

ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos 

pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Insta 

salientar que a reclamada anexa telas sistêmicas unilaterais, alega ainda 

que a dívida que motivou a inscrição da reclamante no cadastro de 

inadimplentes é referente conta nº 0256914861, linha nº 9199200-8400, 

atualmente cancelada por inadimplência e que inexiste a possibilidade da 

autora ser vítima de fraude. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora 

tenha afirmado que tomou todas as providências no sentido de verificar os 

pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum 

deles, nem mesmo o contrato celebrados com a parte autora ou gravação 

de áudio, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a contratação 

perde a relevância, já que não há prova sequer da contratação. O 

documento deveria ter acompanhado a contestação, o que não ocorreu. 

Assim, a ré não fez prova de que a parte autora tenha contratado os seus 

serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e documentos da 

exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 

14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida 

também não comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, 

ou seja, não fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por 

que responde objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e 

serviços. Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente 

no serviço de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, 

inquestionável o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se 

limitou a um mero desconforto. Pode-se entender os danos morais como 

as lesões sofridas por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua 

personalidade em razão de injusta investida de outrem, causando avaria 

em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar sentimentos de 

constrangimentos, vexames, sensações negativas e de desespero, em 

suma: de injustiça. Eis o seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO 

INTERNO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão 
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capaz de alterar o julgamento monocrático é de ser mantida a decisão. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE 

LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. A ré não se desincumbiu do ônus de provar a 

contratação do serviço questionado pela parte-autora. Inviabilidade da 

realização de prova negativa consumidor, pelo que não se mostra correta 

a cobrança realizada pela demandada. A indevida inscrição do nome do 

postulante em cadastros restritivos de crédito acarreta dano moral 

indenizável. Trata-se do chamado dano moral in re ipsa. Fixação do 

montante indenizatório considerando o equívoco da ré, o aborrecimento e 

o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter 

punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 6.780,00, 

consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações 

análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do proponente junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas consequências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Além disso a ré ao aceitar 

celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da solicitante, 

assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. A reclamante tem somente uma 

anotação no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Em relação ao Pedido de Litigância de Má fé não deve 

ser indeferido por não estarem presentes nenhuma das hipóteses do art. 

80 do NCPC. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em 

relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a 

inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 100,97 (cem reais e noventa e 

sete centavos), gerado pelo contrato nº 0256914861, incluso em data de 

08/07/2016; DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos 

órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; Julgo 

IMPROCEDENTE o Pedido de Litigância de Má fé. Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde, 25 de abril de 2018. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 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, 25 de abril de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002702-85.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. L. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZINEIDE DE LIMA OAB - 038.434.523-93 (REPRESENTANTE)

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1002702-85.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 60.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR: ELENILSON DE LIMA ANDRADE REPRESENTANTE: LUZINEIDE DE 

LIMA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

advogado do REQUERENTE, para se manifestar em 05 (cinco) dias, acerca 

do Laudo Pericial juntado ao ID12908153. LUCAS DO RIO VERDE, 25 de 

abril de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002490-98.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIDE KRAUSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1002490-98.2016.8.11.0045; Valor causa: R$ 880,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Partes do processo: REQUERENTE: 

MARINEIDE KRAUSE REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado do REQUERENTE, para se manifestar em 05 

(cinco) dias, acerca do Laudo Pericial juntado ao ID12908517. LUCAS DO 

RIO VERDE, 25 de abril de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000390-39.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ODILA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1000390-39.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 14.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR: ODILA OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado do REQUERENTE, para se manifestar em 05 

(cinco) dias, acerca do Laudo Pericial juntado ao ID12908940. LUCAS DO 

RIO VERDE, 25 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
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003667-63.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ILOIRA PRIESTER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1003667-63.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 126.986,40; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR: ILOIRA PRIESTER RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado do REQUERENTE, para se manifestar em 05 

(cinco) dias, acerca do Laudo Pericial juntado ao ID12909214. LUCAS DO 

RIO VERDE, 25 de abril de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005205-79.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE MORAES ALCANTARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO)

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1005205-79.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 1.177,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR: LEANDRO DE MORAES ALCANTARA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de advogado do REQUERENTE, para se manifestar 

em 05 (cinco) dias, acerca do Laudo Pericial juntado ao ID12909532. 

LUCAS DO RIO VERDE, 25 de abril de 2018. Atenciosamente, Cristina 

Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO 

VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA 

DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: 

(65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000208-19.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR NODARI (REQUERENTE)

MARINS ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE OLING CORASSA OAB - MT0018492A (ADVOGADO)

RENE CORASSA OAB - MT4972/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR DA LUZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1000208-19.2018.8.11.0045 AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL COM PEDIDO DE 

BUSCA E APREENSÃO C/C TUTELA DE URGÊNCIA REQUERENTE: 

MARTINS ALVES DE SOUZA e ELENIR NODARI ALVES DE SOUZA 

REQUERIDO: JULIO CEZAR DA LUZ VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL COM 

PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO C/C TUTELA DE URGÊNCIA aviada por 

MARTINS ALVES DE SOUZA e ELENIR NODARI ALVES DE SOUZA em 

face de JULIO CEZAR DA LUZ. Alegam os autores que firmaram, com o 

requerido, contrato de compra e venda de veículo usado a prazo, em 18 

de setembro de 2017, referente ao veículo marca Ford, Modelo F-1000 

Turbo XL, Ano/Modelo 1998, Placa MVO 3842, Chassi 

9BFBTNM64WDB04125 (ID n.º 11445981). Informam que o valor acordado 

para a compra foi de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), por meio 

de cheque do Banco Itaú, n.º UA-000030, Conta n.º 10584-1, tendo como 

emitente Wilame Pinheiro Guimarães, datado para 10 de janeiro de 2018, 

sendo nominal ao requerido e devidamente endossado (ID n.º 11445743). 

Discorre que o cheque foi devidamente depositado na data aprazada, 

havendo a sua devolução pelo motivo 22, sendo reapresentado dia 

16.01.2018, sendo devolvido pelo motivo 43. Aduzem que procederam 

com o reconhecimento de assinatura do contrato perante o cartório 

(certidão ID nº 11445950), contudo realizaram a entrega da caminhonete 

ao requerido para que pudesse se locomover até o cartório para realizar o 

devido reconhecimento de sua assinatura no contrato, ocorre que o 

requerido não retornou, nem procedeu com a devolução do contrato. Ao 

final, requer liminarmente, seja deferida a busca e apreensão do veículo, 

objeto da lide. Com a inicial vieram documentos. É o relato do necessário. 

Fundamento. Decido. Como dito, cuida-se de AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL COM PEDIDO DE 

BUSCA E APREENSÃO C/C TUTELA DE URGÊNCIA, tendo as partes acima 

qualificadas. Pois bem. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, 

para o deferimento da tutela de urgência há de ser observando dois 

elementos, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo (fumus boni iuris e periculum in mora). 

In casu, em que pese a argumentação do requerente, não vislumbro a 

presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar, 

vejamos. A princípio, verifica-se, de fato, a devolução do cheque n.º 

UA-000030 constante como forma de pagamento no Contrato de Compra e 

Venda objeto dos autos. Contudo, não restou claro a relação contratual 

existente entre as partes, visto que o contrato apresentado não fora 

assinado pelo requerido (ID n.º 11445981), sendo assinado somente pelos 

autores (ID n.º 11445950), inexistindo assim, prova segura a respeito do 

negócio entabulado entre as partes. Ademais, a documentação do veículo 

existente perante o DETRAN (ID n.º 11445768), tem validade tão somente 

para efeitos administrativos, não fazendo prova absoluta da propriedade 

do veículo automotor registrado, visto que a transferência de propriedade 

sobre bens móveis, no direito pátrio, se dá por meio da tradição o que já 

ocorreu no presente caso, conforme alegado pelos próprios autores em 

sede inicial. Assim, o autor deve ser considerado mero detentor de 

obrigação exigível frente ao requerido (proveniente de eventual compra 

venda), contudo, o inadimplemento deste não autoriza, desde logo, a 

busca apreensão do veículo, antes da resolução de contrato 

eventualmente pactuado entre as partes. De tal modo, não se mostra 

prudente o deferimento de liminar quando é a matéria de fato que vai 

determinar a propriedade do bem móvel. Com relação à matéria, colha-se 

os seguintes julgados: Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO. BUSCA E 

APREENSÃO. LIMINAR. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. DA PRELIMINAR 

CONTRARRECURSAL Não configura nulidade o fato de na intimação para 

apresentação de contrarrazões constar nome diverso ao do agravante 

quando este tomou conhecimento acerca da interposição do recurso, 

apresentando contrarrazões, notadamente, em face da ausência de 

prejuízo. Inteligência do disposto nos arts. 277 e 282, §1º, ambos do 

CPC/15. 2. DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO Inviável a concessão de 

tutela antecipada para deferir mandado de busca e apreensão de veículo 

em favor da autora da demanda, quando, em juízo de cognição sumária, 

não restaram preenchidos os requisitos autorizadores (art.300 do 

CPC/2015). Situação em que não se verifica, em nível de cognição 

sumária, a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano 

ou o risco ao resultado últil do processo. Preliminar contrarrecursal 

rejeitada. Agravo de instrumento improvido. (Agravo de Instrumento Nº 

70074943044, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 14/12/2017). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA 

DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM BUSCA E APREENSÃO 

COM PEDIDO DE LIMINAR. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. 

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. A parte autora busca, via liminar, o 

resultado final do seu pleito, de resolução contratual. Não há elementos 

para se deferir o pedido de tutela antecipada, pois não há prova 

inequívoca do alegado, já que se mostra necessária a instalação do 

contraditório e sopesamento da defesa (se houver contestação) da parte 

adversa. Para o deferimento de medidas que antecipam o provimento final 

a ser obtido na lide, mostra-se imperativo que se encontrem 

consistentemente reunidos os pressupostos ditados pelo art. 273 do 
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Código de Processo Civil, o que não ocorre na hipótese dos autos, quando 

apenas se examinam as alegações iniciais, desprovidas de qualquer 

suporte probatório. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo 

de Instrumento n.º 70053724407, Décima Segunda Câmara Cível). Diante 

de todo o exposto, ausentes os requisitos do art. 300 do Código Processo 

Civil, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida. 

Sem prejuízo, desde já, designo audiência de conciliação/mediação, a ser 

realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC), no dia 10 de maio de 2018, às 13h30min. Proceda a escrivania 

o agendamento da audiência conciliatória, no sistema PJE. Cite-se o 

requerido, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 334 do 

CPC), para comparecerem ao ato designado, bem como intime-se a parte 

autora. A audiência de conciliação/mediação, não será realizada se ambas 

as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4º, I). Consigne-se que o não comparecimento 

injustificado do autor ou dos réus à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

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

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC). 

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Não havendo conciliação os 

réus poderão oferecer contestação, no prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, 

CPC), consignando que não sendo contestada a ação, se presumirão 

aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do 

CPC). Defiro a gratuidade de justiça. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Lucas do Rio Verde /MT, 29 de janeiro de 2018. MELISSA DE LIMA 

ARAÚJO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000433-39.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO RIBEIRO SIMIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1000433-39.2018.8.11.0045 AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS REQUERENTE: JUCELINO RIBEIRO SIMIÃO REQUERIDO: 

BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A VISTO. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

proposta por JUCELINO RIBEIRO SIMIÃO em face de BANCO ITAÚ 

UNIBANCO S/A, visando à concessão de liminar para a retirada de seu 

nome dos cadastros de inadimplentes, haja vista a inexistência de relação 

jurídica entre as partes. Alega que foi surpreendido com a notícia que seu 

nome constava no cadastro de inadimplentes, em razão disso entrou em 

contato com a empresa requerida, sendo informado que possuía uma 

dívida em seu nome, no importe de R$ 152,27 (cento e cinquenta e dois 

reais e vinte e sete centavos), referente ao contrato n.º 

000000376158242, com vencimento em 15.01.2016. Informa que nunca foi 

cliente dos serviços de crédito da empresa requerida, sendo assim 

indevida a negativação efetuada em seu nome. Pugnou em sede 

antecipação de tutela pela imediata baixa da pendência em nome do autor 

junto aos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de 

multa diária. Vieram os autos conclusos para decisão. É breve o relato. 

Fundamento. Decido. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS tendo 

as partes acima qualificadas. Pois bem, segundo o art. 300 do Código de 

Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência há de ser 

observado dois elementos, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, Considerando os 

elementos de cognição existente nos presentes autos, tenho que o autor 

não conseguiu demonstrar ‘prima facie’ a probabilidade de seu direito. 

Embora a parte autora afirme nunca ter usufruído os serviços da 

requerida, possui outros apontamentos de inadimplência anteriores aos 

que estão em discussão, de modo que a antecipação da tutela de urgência 

em nada lhe adiantaria no sentido de resgatar o seu crédito. Neste sentido: 

“Responsabilidade civil - Ação cautelar - Decisão que denegou tutela de 

urgência, para exclusão de restrição cadastral - Inconformismo - 

Desacolhimento - Ausência de plausibilidade do direito alegado - Além 

disso, a existência de outras restrições demonstra que, de plano, a 

suspensão provisória do apontamento não terá o condão de produzir os 

efeitos almejados pela agravante - Decisão mantida - Recurso 

desprovido”. (Agravo de Instrumento n.º 990.10.343602-4. 9.ª Câmara de 

Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Relator: 

Desembargador Grava Brazil. Data do Julgamento: 31/8/2010). Com estas 

considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado 

pela parte autora porque não se fazem presentes os requisitos para o 

deferimento da liminar pretendida. Desde já, designo audiência de 

conciliação/mediação, a ser realizada pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), no dia 10 de maio de 2018, às 16h30min. 

Proceda a escrivania o agendamento da audiência conciliatória, no sistema 

PJE. Cite-se o requerido para comparecer à audiência, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da data designada. Intime-se a parte requerente, 

por meio de suas advogadas (art. 334, § 1º, CPC). Consigne-se que as 

partes deverão comparecer ao ato designado acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). A audiência de 

conciliação/mediação, não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, CPC). Não havendo conciliação os réus 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 pelos autores (art. 341 do CPC). Defiro 

os benefícios da justiça gratuita. Cumpra-se, às providências necessárias. 

Lucas do Rio Verde/MT, 19 de fevereiro de 2018. GISELE ALVES SILVA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000915-84.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OLEIA TEREZA KARLING (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1000915-84.2018.8.11.0045 AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA REQUERENTE: OLÉIA TEREZA KARLING REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS VISTOS. Trata-se de 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA, proposta por OLÉIA TEREZA KARLING em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. É cediço 

que a presente ação demanda celeridade processual, eis que, se 

pretende adquirir a aposentadoria, para que, em tese, tenha a parte 

Autora condições de subsistência. No entanto, a lei impõe 

obrigatoriamente a designação de audiência conciliatória, para que o 

Requerido possa oferecer a contestação, e requerer as provas 

necessárias. Entretanto, a praxe e a própria experiência das conciliações 

a respeito da matéria versada nos presentes autos demonstram que a 

autarquia requerido não tem por hábito ou regra transacionar. Ante o 

exposto, designo o dia 23 de maio de 2018, às 15h00min, para realização 

de audiência de conciliação, instrução e julgamento. Proceda a escrivania 

o agendamento do ato no sistema PJE. Cite-se o réu na forma requerida 

para, querendo, contestar a ação, nos termos do art. 336 e seguintes do 

CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 231, II e art. 183, todos do CPC). 

Cientifique-se o requerido que, não sendo contestada a ação, se 

presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 

341 do CPC). Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte 

Autora (art. 98, § 3º do CPC). Intime-se a parte Autora. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 14 de março de 2018. 

GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000980-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BALBINA MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1000980-79.2018.8.11.0045 AÇÃO DE 
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CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL REQUERENTE: 

BALBINA MARIA DE ALMEIDA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL, proposta por BALBINA MARIA DE 

ALMEIDA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS. É cediço que a presente ação demanda celeridade processual, eis 

que, se pretende adquirir aposentadoria, requerendo concessão de liminar 

para implantação do benefício pleiteado desde seu requerimento 

administrativo 02.03.2017 (ID n.º 12215087 – p. 15). Pois bem, tendo em 

vista a necessidade de verificação aprofundada dos requisitos 

ensejadores para a concessão da liminar postulada, necessário se faz 

que os documentos apresentados indicando o início de prova material, 

quanto ao tempo como segurado especial, sejam corroborados por 

depoimento de testemunhas, assim, postergo por ora, a concessão da 

liminar. A propósito, colaciono entendimento jurisprudencial dos Tribunais 

Regionais pátrios: TRF-4 - AGRAVO DE INSTRUMENTO AG 18888 RS 

2004.04.01.018888-0 (TRF-4), Data de publicação: 06/10/2004, Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 

APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO ESPECIAL. PESCADOR. 

AUSÊNCIA DE PROVA DO FUNDADO RECEIO DE DANO. 1. A antecipação 

da tutela é cabível quando comprovado o preenchimento de ambos os 

requisitos previstos no art. 273 do CPC. 2. Hipótese em que apenas o 

implemento do limite etário para a concessão do benefício e a presunção 

de que a atividade de pescador não é rentável não constituem 

fundamentos suficientes para demonstrar a efetiva urgência na 

concessão do benefício, a qual deve ser aferida a partir do exame das 

circunstâncias no caso concreto.3. Cassada a antecipação da tutela.4. 

Agravo de instrumento provido. Ainda nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. APOSENTADORIA RURAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito 

suspensivo interposto pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - 

contra decisão que, em sede de Ação Ordinária deferiu pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, determinou a concessão do benefício 

de aposentadoria rural antes da audiência de instrução e julgamento. 2. 

Analisando os autos, verifica-se que muito embora exista início razoável 

de prova material baseado nos documentos apresentados com a inicial 

(cópia de certidão casamento, onde consta a profissão do marido da 

requerente como agricultor, ficha de inscrição do associado, emitida pelo 

sindicato de trabalhadores rurais, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 

- CCIR, e outros), tais documentos não são suficientes para comprovar em 

definitivo a condição de segurada especial, necessitando a sua 

complementação por meio da prova testemunhal, posto que a mesma ainda 

não fora produzida nos autos. 3. Ora, é firme o entendimento que, em 

sede de antecipação de tutela, não é razoável determinar-se a 

implantação de benefício de modo a impor à Fazenda Pública o imediato 

pagamento de valores, sobretudo em casos nos quais há a necessidade 

de dilação probatória. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TRF-5 - AG: 

00031093120144059999 AL, Relator: Desembargador Federal Paulo 

Machado Cordeiro, Data de Julgamento: 30/09/2014, Segunda Turma, Data 

de Publicação: 02/10/2014). No entanto, a lei impõe obrigatoriamente a 

designação de audiência conciliatória, para que o Requerido possa 

oferecer a contestação, e requerer as provas necessárias. Entretanto, a 

praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstram que a autarquia requerido não 

tem por hábito ou regra transacionar. Ante o exposto, designo o dia 23 de 

maio de 2018, às 16h00min, para realização de audiência de conciliação, 

instrução e julgamento. Proceda a escrivania o agendamento do ato no 

sistema PJE. Cite-se o réu na forma requerida para, querendo, contestar a 

ação, nos termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, 

III c/c art. 231, II e art. 183, todos do CPC). Cientifique-se o requerido que, 

não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, 

os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte Autora (art. 98, § 3º do CPC). 

Intime-se a parte Autora. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 15 de março de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

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

Processo Número: 1001092-48.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. L. B. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1001092-48.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 6.000,00; Tipo: Cível; Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 

5.478/68 (69)/[Exoneração]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ADEMIL SEBASTIAO BONDESPACHO Parte Ré: RÉU: ADMAYRA JESSICA 

LEMES BONDESPACHO Pretendem as partes a homologação de acordo, 

visando a exoneração dos alimentos anteriormente arbitrados, 

considerando que a segunda acordante, filha do primeiro acordante, é 

pessoa maior de idade, não estuda e possui condições de se sustentar 

sozinha atualmente. Verificando que as partes estão devidamente 

representadas pelo mesmo advogado e são maiores de idade, não haverá 

a necessidade de intervenção ministerial, a homologação do acordo de 

rigor se impõe. Posto isto, HOMOLOGO o acordo de vontade das partes, 

para exonerar o primeiro acordante do pagamento dos alimentos e, extingo 

o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

item"b", do CPC. Sem custas, ante a gratuidade de justiça que defiro as 

partes. Após o trânsito em julgado da decisão, arquivem-se os autos 

dando-se as baixas de estilo. P.R.I.Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 5 

de abril de 2018. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 90010 Nr: 3895-94.2013.811.0045

 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: VALTER JOÃO LORENZI

 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/96057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 VISTO.

 Intime-se a parte requerida, para que se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca dos documentos apresentados às pp. 

187verso/246, nos termos do art. 437, § 1º do CPC.

Cumpra-se. Ás providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 24117 Nr: 1950-82.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLNEI LUIS DA SILVA, JOÃO DE DEUS, 

TEREZINHA DE JESUS SCHIRMER DE MATTOS

 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:

 Decorrido o período de SUSPENSÃO, impulsiono os autos a dim de que 

manifeste-se a exequente, requerendo o que for de direito, em termos de 

prosseguimento do feito. Prazo: 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 115826 Nr: 7149-07.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NADJANE DE SOUZA BISPO, DEBORA GISELE 

DE SOUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO TADEU OSSANI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angela Flavia Xavier Mesquita - 

OAB:OAB/MT 19.168, AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA - 

OAB:19733-O /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GHYSLEN ROBSON LEHNEN - 

OAB:, RODRIGO CARLOS BERGO - OAB:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024526/4/2018 Página 278 de 598



 Na sequência a MM.ª Juíza deliberou nos seguintes termos: I – Homologo 

o pedido de desistência do depoimento pessoal das partes. II - Expeça-se 

Carta Precatória para a Comarca de Juara/MT, para a inquirição da 

testemunha arrolada à p. 56, “item d”. III- Após a juntada da missiva 

devidamente cumprida, intimem-se as partes para apresentarem as 

alegações finais, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, iniciando-se pela 

parte autora. IV – Defiro o prazo de 05 (cinco) dias para a juntada da 

última alteração social da empresa requerida. V- Junte-se o documento 

apresentado. VI - Saem os presentes intimados. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Nada mais havendo a tratar, determino o encerramento do 

presente termo de audiência que, lido e achado conforme, vai por todos os 

presentes assinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 80800 Nr: 4871-72.2011.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO LUIZ MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Trata-se de execução fiscal em trâmite entre as partes acima 

identificadas.

A exequente requereu a extinção do feito nos termos do que dispõe o 

artigo 924, inciso II, do NCPC, em virtude do pagamento realizado, 

conforme comprovante acostado aos autos.

Assim, considerando que a parte devedora satisfez a obrigação que lhe 

foi exigida, DECRETO a extinção da ação, com amparo no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Determino, em consequência, o levantamento de eventuais penhoras 

existentes nestes autos, expedindo-se o necessário para sua efetivação.

Custas pelo executado, se houver.

Após o trânsito em julgado, procedidas todas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas de praxe.

 P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 107433 Nr: 13979-98.2015.811.0041

 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: EDMAR HENRIQUE DE LIMA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB:9342/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Impulsiono os autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se da informação prestada pelo perito na p. 102.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 141588 Nr: 4337-21.2017.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONACENTRO - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO 

CENTRO-OESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR LONDERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIEIRA MACHADO - 

OAB:OAB/MT 9.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para Intimar a parte exequente a se 

manifestar acerca da Certidão Negativa, lavrada pelo senhor Oficial de 

Justiça.

Mateus Paulo dos Santos - Estágiario

Decisão

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1001096-22.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1001096-22.2017.8.11.0045 VISTO. JOÃO ANTONIO DE 

OLIVEIRA formulou PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM 

CARÁTER ANTECEDENTE PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO em desfavor 

de BANCO VOLKSWAGEN S.A. Recebida a inicial, fora deferida a tutela 

cautelar antecedente, determinando ao banco requerido a apresentação 

de cópia do contrato n.º 36850650, no prazo de 05 (cinco) dias (ID n.º 

6714438). O banco requerido apresentou contestação (ID n.º 7976644), 

juntando, desde já, os documentos solicitados pelo autor (ID n. 7976687, 

7976698 e 7976706). Determinada a certificação do decurso do prazo, 

nos termos do art. 308, do CPC (ID n.º 11193717), o autor formulou pedido 

principal de Revisional de Financiamento de Veículo sob a ID n.º 11269326, 

ressaltando que, não fora intimado da efetivação da liminar, portanto, 

tempestiva sua manifestação. Requereu a concessão antecipação da 

tutela visando o depósito em Juízo dos valores incontroversos das 

parcelas, no valor mensal de R$ 1.379,54 (um mil, trezentos e setenta e 

nove reais e cinquenta e quatro centavos), bem como que tais valores não 

sejam liberados em favor do banco requerido. Anexou ao pedido, o 

contrato de financiamento (ID n.º 11269328) e laudo pericial contábil (ID n.º 

11269332 e 11269334). Vieram-me conclusos. De início, considerando 

que a parte autora não fora intimada acerca da efetivação da liminar (art. 

308, CPC), qual seja, a juntada dos documentos pelo banco requerido, 

conforme se vê dos expedientes do presente processo eletrônico, recebo 

o pedido principal para discussão. Passo à análise do pedido liminar. 

Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, para o deferimento da 

tutela de urgência há de ser observando dois elementos, quais sejam: 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (fumus boni iuris e periculum in mora). Pois bem. Considerando 

os elementos de cognição existente nos presentes autos, entendo que o 

autor não conseguiu demonstrar, prima facie, a probabilidade de seu 

direito. Para uma melhor análise do caso em comento, por meio de consulta 

ao sítio do Bacen (ID n.º 12888163), pude verificar que nas operações de 

crédito com recursos livres de pessoa física – aquisição de veículos, a 

taxa média de juros praticada no mercado à época da pactuação do 

contrato em discussão (fevereiro de 2016, conforme contrato de ID n.º 

11269328), era de 27,56% a.a. e 2,05% a.m., portanto, a cobrança 

efetivada no período da normalidade pelo banco requerido, qual seja: taxa 

de juros de 27,57% a.a. e 2,05% a.m., à princípio, se mostra em 

consonância com taxa média praticada no mercado à época da 

pactuação. Vale salientar que, embora a taxa anual instituída pelo banco 

se mostre superior aquela disposta pelo Bacen à época, não há grande 

discrepância dos valores efetivamente cobrados. Assim, a simples 

circunstância de existência de ação de revisão de contrato objetivando a 

rediscussão do montante do débito, ou sua incorreção não outorga ao 

autor, automaticamente, o direito de ilidir a mora com a consignação de 

valor da parcela que entende devido. Conforme preceitua a Súmula 380 do 

STJ, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a 

caracterização da mora do autor”. Ademais, ressalta-se que somente o 

depósito integral do valor contratado possui o condão de ilidir a mora e 

demais consequências dela advindas. Em caso análogo, o Desembargador 

Orlando de Almeida Perri negou de plano o seguimento a recurso de 

agravo de instrumento com base no seguinte entendimento (RAI 

99653/2012/TJMT): “O C. Superior Tribunal de Justiça sedimentou 

entendimento, em sede de recurso repetitivo (art. 543-C do CPC), no 

sentido de que a simples discussão judicial da dívida não é suficiente para 

obstaculizar ou remover a negativação do nome do devedor no cadastro 

restritivo de crédito, a qual depende da presença concomitante dos 

seguintes requisitos: a) houver ação proposta pelo devedor contestando a 

existência integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrado que a 

alegação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em 

jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) for depositada a parcela 

incontroversa ou prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio 
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do juiz, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. 

(Resp n. 1.061.530, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 

22/10/2008). Não há, nos autos, a presença simultânea dos referidos 

pressupostos, considerando a não demonstração da abusividade dos 

encargos contratuais por parte da instituição financeira agravada. [...] Com 

relação ao depósito das parcelas, não se pode olvidar que a consignação 

visa, antes de tudo, alforriar-se dos efeitos da mora, afastando-se do 

inadimplemento. O credor, por seu turno, não pode ficar à mercê do 

depósito incompleto, em evidente descompasso com o contrato. Desse 

modo, a recorrente até pode realizar o depósito a menor do valor 

contratado. No entanto, não irá gerar os mesmos efeitos do pagamento 

integral. Assim, realizando o depósito judicial parcial das parcelas nos 

valores que aponta, fica o devedor sujeito aos efeitos da mora, cujo 

afastamento ou não dependerá do resultado do mérito da ação proposta. 

Conclui-se, portanto, que a decisão invectivada amolda-se perfeitamente à 

jurisprudência recente do C. Superior Tribunal de Justiça, não merecendo 

qualquer reparo. Em face do exposto, com fulcro no artigo 527, inciso I, do 

Código de Processo Civil e no artigo 51, inciso VII, do Regimento Interno do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nego seguimento a este recurso de 

agravo de instrumento”. Ainda sobre o assunto, colaciono outro julgado do 

Egrégio Tribunal de justiça de Mato Grosso: EMENTA: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO 

- DEPÓSITO DE VALORES “INCONTROVERSOS” - POSSIBILIDADE - 

AFASTAMENTO DA MORA - IMPOSSIBILIDADE - POSSE DO BEM 

FINANCIADO - IMPOSSIBILIDADE - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME 

DO AGRAVANTE NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O 

depósito dos valores tidos como incontroversos é uma faculdade do 

devedor, contudo, somente o depósito integral do valor contratado tem o 

condão de elidir a mora. A manutenção do bem, na posse do devedor, 

pressupõe o afastamento ou a inexistência da mora. Caracterizada a 

mora, o credor tem o direito de se utilizar de todos os meios legais para 

satisfazer seu crédito. Para determinar a abstenção da inscrição do nome 

do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito é 

indispensável o atendimento, cumulativamente, dos seguintes requisitos: 

a) a contestação judicial do débito; b) a comprovação de que os 

contratuais avençados são superiores à taxa média de mercado; c) 

depósito de no mínimo de 70% do valor contratado, percentual tido como 

razoável em sede de revisão contratual.” (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 10384/2011 - CLASSE CNJ - 202 - 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE – RELATOR: DES. MARCOS 

MACHADO – JULGAMENTO: 24 de agosto de 2011). Posto isto, ausentes 

os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO a antecipação da tutela 

pleiteada, para depósito do valor estampado na inicial, vez que tais 

cálculos foram elaborados de forma unilateral, baseando-se em mera 

expectativa. Por consequência, em relação à manutenção do autor na 

posse do veículo objeto de garantia do contrato, volto a dizer, não restou 

demonstrado incontesti que a cobrança é abusiva. Contudo, por se tratar 

de verdadeira relação consumeristas nos moldes do art. 2º do Código de 

Defesa do Consumidor, defiro a inversão do ônus probatório. Desde já 

designo audiência de conciliação para o dia 23 de agosto de 2018, às 

13h30min, a ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca. Proceda a 

escrivania ao agendamento de audiência, no sistema PJE. Intimem-se as 

partes, através de seus procuradores para comparecerem ao ato 

designado (art. 308, § 3º c/c art. 304, CPC). As partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). Não havendo conciliação o réu poderá oferecer contestação ao 

pedido principal, no prazo de 15 dias (art. 308, § 4º c/c art. 335, inciso I, 

CPC), consignando que não sendo contestada a ação, se presumirão 

aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do 

CPC). Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 24 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 : 1000696-80.2017.8.11.0021

PARTE AUTORA: VILMAR ALMEIDA DO NASCIMENTO, Endereço: Rua D5, 

110, guaruja expansão, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 e MARILUCE 

GONCALVES DA SILVA, Endereço: Rua D5, 110, Guaruja Expansão, 

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

VALOR DA CAUSA: R$ 50.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados 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, tambem acima qualificada, 

alegando ser legitima possuidora do imóvel abaixo transcrito, de forma 

mansa, pacífica, ininterrupta e sucessiva por mais de 10(dez) 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 15.606 

com área de 450 m2, locado sob o nº 18 da quadra nº D-05, Bairro 

Guarujá Expansão, Cidade de Água Boa-MT, com os seguintes limites e 

confrontações: Frente com a Rua D-05, medindo 15,00 metros, lado 

esquerdo com o lote 17, medindo 30,00 metros; lado direito com o lote nº 

19, medindo 30.00 metros e fundos com o lote nº 03, medindo 15,00 

metros

DESPACHO: Vistos em correição ordinária (Portaria n. 001/2017-GAB). 1 – 

Em análise do feito, nota-se à ausência de citação dos confiantes, como 

também a falta de intimação da União, Estado de Mato Grosso e Município 

de Água Boa. Assim, CITEM-SE os confinantes para que, caso queira, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentem contestação acerca do objeto 

litigioso desta demanda. 2 – OFICIE-SE à União, Estado de Mato Grosso e 

Município de Água Boa/MT a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste eventual interesse neste processo, sobretudo, informando se o 

bem se encontra localizado em área pública. 3 – Realizadas estas 

providências, REMETAM-SE os autos conclusos para o saneamento do 

feito ou o julgamento antecipado da pretensão. 4 – CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 27 de outubro de 2017. RAMON FAGUNDES BOTELHO. Juiz de 

Direito

Eu, Vilma Teixeira Lopes Mignoni, Técnica Judiciária, digitei.

Água Boa - MT, 25 de abril de 2018.

Odilo Genovai. Gestor Judiciário. Autorizado(a) pelo Provimento n° 

56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 112009 Nr: 3624-55.2016.811.0021

 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: Sebastião Lemos Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

Dpvat S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A, Pedro Henrique Ribeiro de Carvalho - 

OAB:20700-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8.506-A/MT

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 
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Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

 Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000943-61.2017.8.11.0021

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 SA (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-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000497-58.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN MARTINI FERNANDES (AUTOR)

ENIO MARTINI FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIELE SANTINI OAB - MT22376/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIDIA GOMES DA SILVA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que 

entender de direito quanto ao prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001706-62.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ORLINDA DE SOUZA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001850-36.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA LUCIA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001704-92.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000008-21.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVALDO RIBEIRO DOS PASSOS (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora da Decisão 

de ID nº 11429626 para que, no prazo de 10 (dez) dias, impulsione o 

processo, requerendo medidas que efetivamente possam solver o feito, 

sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001024-10.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RUDNEIA APARECIDA MACEDO PETTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0013989A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA CRISTINA GUARATO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON VALENTE ARAUJO OAB - MT0003572A (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: 1001334-16.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE TERESINHA SEIBT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 

apresentada nos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 95945 Nr: 4481-72.2014.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelir Jacob Uebel, Irma Maria Uebel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - 

EMBRATEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699, Marcos Vinicius Lucca Bolignon - 

OAB:OAB/MT 12.099B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do(a) Advogado(a) Dr(a). 

Anderson Valente Araujo - OAB/MT nº 3572 para, no prazo de 03 (três) 

dias, proceder a devolução dos autos Código 95945, o qual encontra- se 

com carga vencida, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 
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penalidades do artigo 234 do CPC, conforme estabelece o capítulo 2, 

Seção 10, Artigo 431,433 e 434 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 10837 Nr: 812-26.2005.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Ferreira Pagnocelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anadir João Tonello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do(a) Advogado(a) Dr(a). 

Anderson Valente Araujo - OAB/MT nº 3572 para, no prazo de 03 (três) 

dias, proceder a devolução dos autos Código 10837, o qual encontra- se 

com carga vencida, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234 do CPC, conforme estabelece o capítulo 2, 

Seção 10, Artigo 431,433 e 434 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 84476 Nr: 3316-58.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Valente Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raul Machado de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anaurus Vinícius Vieira de 

Oliveira - OAB:GO-8216, Anaymur Cassyus Vieira de Oliveira - 

OAB:OAB/GO 9.899

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do(a) Advogado(a) Dr(a). 

Anderson Valente Araujo - OAB/MT nº 3572 para, no prazo de 03 (três) 

dias, proceder a devolução dos autos Código 84476, o qual encontra- se 

com carga vencida, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234 do CPC, conforme estabelece o capítulo 2, 

Seção 10, Artigo 431,433 e 434 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 85673 Nr: 188-93.2013.811.0021

 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: Juliana Aparecida Mollmann, EJMR, EVMR, Larissa Faria 

Ribeiro, Elizabeth Faria Gonçalves, LFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Arenhart

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane dos Santos 

Menino - OAB:OAB/SP 243186

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do(a) Advogado(a) Dr(a). 

Anderson Valente Araujo - OAB/MT nº 3572 para, no prazo de 03 (três) 

dias, proceder a devolução dos autos Código 85673, o qual encontra- se 

com carga vencida, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234 do CPC, conforme estabelece o capítulo 2, 

Seção 10, Artigo 431,433 e 434 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 22294 Nr: 1655-83.2008.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eugênio Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:52589/PR, Evaristo Aragão Ferreira dos Santos - OAB:15.686-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do(a) Advogado(a) Dr(a). 

Fernando Cesar Leopoldino - OAB/MT nº 14.291/A para, no prazo de 03 

(três) dias, proceder a devolução dos autos Código 22294, o qual 

encontra- se com carga vencida, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC, conforme estabelece o 

capítulo 2, Seção 10, Artigo 431,433 e 434 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 105919 Nr: 191-43.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: H&CL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do(a) Advogado(a) Dr(a). 

Ricardo Zancanaro - OAB/MT nº 8739/A para, no prazo de 03 (três) dias, 

proceder a devolução dos autos Código 105919, o qual encontra- se com 

carga vencida, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234 do CPC, conforme estabelece o capítulo 2, 

Seção 10, Artigo 431,433 e 434 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 85240 Nr: 4073-52.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emilio Nage Haddad Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Antonio da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emílio Nage Haddad Coutinho - 

OAB:OAB/MS 10337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Gomes de Souza 

- OAB:34260/GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do(a) Advogado(a) Dr(a). 

Emilio Nage Haddad Coutinho - OAB/MS nº 10337 para, no prazo de 03 

(três) dias, proceder a devolução dos autos Código 85240, o qual 

encontra- se com carga vencida, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC, conforme estabelece o 

capítulo 2, Seção 10, Artigo 431,433 e 434 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 105385 Nr: 5398-57.2015.811.0021

 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: CPG, PPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVG

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do(a) Advogado(a) Dr(a). 

Tarcísio Cardoso Tonhá - OAB/MT nº 3573/B para, no prazo de 03 (três) 

dias, proceder a devolução dos autos Código 105385, o qual encontra- se 

com carga vencida, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234 do CPC, conforme estabelece o capítulo 2, 

Seção 10, Artigo 431,433 e 434 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 93810 Nr: 3011-06.2014.811.0021

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

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

 PARTE AUTORA: Enos Silva Marinho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do(a) Advogado(a) Dr(a). 

Greice Kelly Varela Silveira - OAB nº 14436 para, no prazo de 03 (três) 

dias, proceder a devolução dos autos Código 93810, o qual encontra- se 

com carga vencida, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234 do CPC, conforme estabelece o capítulo 2, 

Seção 10, Artigo 431,433 e 434 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 82339 Nr: 1183-43.2012.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irma Kotz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larisse Bento de Resende - 

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do(a) Advogado(a) Dr(a). 

Lais Bento de Resende - OAB/MT nº 11.828 para, no prazo de 03 (três) 

dias, proceder a devolução dos autos Código 82339, o qual encontra- se 

com carga vencida, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234 do CPC, conforme estabelece o capítulo 2, 

Seção 10, Artigo 431,433 e 434 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 82352 Nr: 1196-42.2012.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larisse Bento de Resende - 

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do(a) Advogado(a) Dr(a). 

Lais Bento de Resende - OAB/MT nº 11.828 para, no prazo de 03 (três) 

dias, proceder a devolução dos autos Código 82352, o qual encontra- se 

com carga vencida, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234 do CPC, conforme estabelece o capítulo 2, 

Seção 10, Artigo 431,433 e 434 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 2897 Nr: 234-63.2005.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FGS- Materiais de Construção Ltda, Lúcio Flávio Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONESUL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, 

Loirton Jesus de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do(a) Advogado(a) 

Dr(a)Selso Lopes de Carvalho - OAB/MT nº 3556/B para, no prazo de 03 

(três) dias, proceder a devolução dos autos Código 2897, o qual encontra- 

se com carga vencida, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234 do CPC, conforme estabelece o capítulo 2, 

Seção 10, Artigo 431,433 e 434 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 123297 Nr: 4220-05.2017.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aleon Rocha Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Agostinho Didonet - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Pedro do Nascimento 

Neto - OAB:OAB-GO/ 30.013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para juntar 

nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o comprovante de pagamento da 

diligência do oficial de justiça referente à guia de fls. 41, tendo em vista 

ser impossível a transferência dos valores sem o seu devido 

comprovante.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001059-67.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCSYSTEM MONITORES DE PLANTIO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY ANGELO TONATTO VEIGA OAB - PR57417 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO CASTRO VILELA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar o advogado do exequente da devolução 

da Carta precatória juntada no id. 12907407, para dar andamento ao feito 

no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de arquivamento. Agua Boa/MT. Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010032-57.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DEJALMA KNAPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PIRES GUIMARAES OAB - GO0024293A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

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

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que retifiquei o Polo Passivo da ação e CNPJ.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000590-84.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DA SILVA GAMASSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSWALDO CORREIA DE LIMA (REQUERIDO)

LEILA AGUIAR FIGUEIRA DE LIMA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: AUDIENCIA 

CONCILIAÇÃO - COCALINHO Data: 20/06/2018 Hora: 14:15 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias
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 Cod. Proc.: 34559 Nr: 3570-02.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Perpétua dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 FINALIDADE: INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) PARA 

AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 29 DE MAIO DE 

2018, ÀS 14:00 HORAS (MT), NA SALA DE AUDIÊNCIA DO FÓRUM LOCAL

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67309 Nr: 2974-45.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR ALVES VELASCO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a Exequente para informar o endereço do executado e/ou valor 

atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 23 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67314 Nr: 2979-67.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLECI DE SOUZA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a Exequente para informar o endereço do executado e/ou valor 

atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 23 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67319 Nr: 2981-37.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a Exequente para informar o endereço do executado e/ou valor 

atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 23 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 76201 Nr: 4214-35.2016.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSANE COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gleice Helen Costa Leite - 

OAB:9.475/MT, NILSON PORTELA FERREIRA - OAB:12925

 Vistos em correição.

Intime-se a Exequente para informar o endereço do executado e/ou valor 

atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 23 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 73749 Nr: 2612-09.2016.811.0020

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

 PARTE AUTORA: SIDELMO RODRIGUES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA COCHRANE FEITOSA 

- OAB:1527674

 Vistos em correição.

Intime-se a Exequente para informar o endereço do executado e/ou valor 

atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 23 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 73789 Nr: 2627-75.2016.811.0020

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RENATA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACIEL AUGUSTO FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a Exequente para informar o endereço do executado e/ou valor 

atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 23 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 73931 Nr: 2700-47.2016.811.0020

 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: CONSTRUTORA DPOLO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO BIOENERGIA INDUSTRIA E 

COMÉRCIO DE OLEOS E BIODIESEL LTDA, DELOITTE TOUCH TOHMATSU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCIO RODRIGUES 

MOREIRA - OAB:22628/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525-MT

 Vistos em correição.
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Intime-se a Exequente para informar o endereço do executado e/ou valor 

atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 23 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 74302 Nr: 2926-52.2016.811.0020

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS LAIA CRISTOVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDE CAMARERO - 

OAB:220381, ELTON FERREIRA DOS SANTOS - OAB:330430/SP

 Vistos em correição.

Intime-se a Exequente para informar o endereço do executado e/ou valor 

atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 23 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 87138 Nr: 4951-04.2017.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENETE VILELA SOUZA - 

OAB:16518

 Vistos em correição.

Intime-se a Exequente para informar o endereço do executado e/ou valor 

atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 23 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 87347 Nr: 5055-93.2017.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: AQUILES MOREIRA NETO, ESPÓLIO - JOAQUIM 

MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROGERIO RODRIGUES E SILVA, 

GISELLI ROSA LEITE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA - 

OAB:6491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a Exequente para informar o endereço do executado e/ou valor 

atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 23 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 77744 Nr: 5116-85.2016.811.0020

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

 PARTE AUTORA: EDIMAR ELIAS DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN CORREA FERNANDES - 

OAB:26.462/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMEZES 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos em correição.

Intime-se a Exequente para informar o endereço do executado e/ou valor 

atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 23 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 73589 Nr: 2526-38.2016.811.0020

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: QUEILA APARECIDA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR BORGES DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO JACOMETTI DE 

OLIVEIRA - OAB:18045/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNUM MORAES NOGUEIRA 

- OAB:11.082/MT, RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA - OAB:16887

 Vistos em correição.

Processo que demanda estudo aprofundado do caso para decisão ou 

sentença, deste modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete 

logo após o encerramento da correição, visando o necessário 

impulsionamento no devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 24 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 78717 Nr: 387-79.2017.811.0020

 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): MUNICÍPIO DE PONTE BRANCA - MT, 

HUMBERTO LUIZ NOGUEIRA DE MENEZES, NARA NUBIA DA SILVA 

MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO 

PARREIRA - OAB:15.724/MT

 Vistos em correição.

Processo que demanda estudo aprofundado do caso para decisão ou 

sentença, deste modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete 

logo após o encerramento da correição, visando o necessário 

impulsionamento no devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 24 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 83323 Nr: 3102-94.2017.811.0020

 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: FÁBIA MARIA REZENDE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE ARAÚJO JÚNIOR - 

OAB:15341-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Santos de 

Resende - OAB:6.358/MT

 Vistos em correição.

Processo que demanda estudo aprofundado do caso para decisão ou 

sentença, deste modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete 

logo após o encerramento da correição, visando o necessário 

impulsionamento no devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 24 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 69305 Nr: 419-21.2016.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA VILELA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAXIMILIAN JOSE BEIJO 

GONSALEZ - OAB:11225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Vistos em correição.

Processo que demanda estudo aprofundado do caso para decisão ou 

sentença, deste modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete 

logo após o encerramento da correição, visando o necessário 

impulsionamento no devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 24 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 82600 Nr: 2732-18.2017.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDAA-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 Vistos em correição.

Processo que demanda estudo aprofundado do caso para decisão ou 

sentença, deste modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete 

logo após o encerramento da correição, visando o necessário 

impulsionamento no devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 24 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 80951 Nr: 1823-73.2017.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDER DE OLIVEIRA PAIVA 

- OAB:31884

 Vistos em correição.

Processo que demanda estudo aprofundado do caso para decisão ou 

sentença, deste modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete 

logo após o encerramento da correição, visando o necessário 

impulsionamento no devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 24 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 51283 Nr: 471-56.2012.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO BORGES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAKARI FERNADES 

TESSMANN - OAB:OAB-GO 32458, DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:OAB/MT 15616, EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134, JACKSON FREIER - OAB:OAB/MT 13420, LAURIBERTO 

DONIZETTI DE GODOY - OAB:77719

 Código n.º 51283Vistos, em correição..I. Atento ao comando do artigo 431 

do Código de Processo Penal e art. 42 do COJE, designo o dia 14/05/2018, 

às 08:30 horas (Horário Oficial do Estado), para realização do julgamento 

do Réu pelo Tribunal Popular.II. INDEFIRO o item 1 da diligência requerida 

pelo Parquet às fls. 152/153, haja vista o disposto no §único do artigo 472 

do Código de Processo Penal, corroborado pela garantia do principio da 

paridade de armas. Intime-se o Réu MARCELO BORGES RODRIGUES, caso 

necessário, por meio de precatória, as testemunhas e os jurados. Dê-se 

ciência ao Ministério Público.Publiquem-se os editais. Cumpra-se 

realizando e expedindo o necessário.Alto Araguaia - MT, 19 de abril de 

2018.Ivan Lúcio AmaranteJuiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 91596 Nr: 601-36.2018.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDERCI MANOEL DAVID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON COIMBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAÚJO - 

OAB:2644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Pelo exposto, sem mais delongas, com fulcro no art. 487, III, CPC, 

HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido e JULGO 

PROCEDENTE o pedido o pedido de Exoneração de Alimentos nos termos 

do artigo 1.699 do Código Civil, exonerando o requerente, VALDECI 

MANOEL DAVID, de pagar os alimentos ao requerido WANDERSON 

COIMBRA.13. Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas 

de estilo.14. Publique-se. Intime-se.15. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 17 de abril de 2018.PIERRO DE 

FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 66350 Nr: 2484-23.2015.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VIEIRA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:100709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RESOLVO o mérito para julgar PROCEDENTE o pedido da presente ação, 

condenando o Requerido INSS a pagar para a parte autora o benefício 

previdenciário Aposentadoria Rural por Idade, nos termos dos artigos 48, 

§ 1.º da Lei 8.213/91, no valor de um salário mínimo mensal, inclusive 13º 

salário, devido a partir da data do início da ação (inc. II, art. 49, L. 8213/91 

e RE 631.240 STF), respeitada a prescrição quinquenal (artigo 103, 

parágrafo único, da Lei nº 8.213/91), sendo que sobre as prestações em 
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atraso incidirão juros de mora e correção monetária, sendo o primeiro, 

aplicados 6% ao ano até 01/2003. Após essa data, são de 12% ao ano 

até 29/06/2009. E, após, devem ser observados os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, o 

segundo, será aplicado conforme os índices do manual de cálculos da 

Justiça Federal, até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, a partir de 

quando se aplica o IPCA-E. Por força do artigo 1.288, §1º da CNGCJ 

DECLARO: i) MARIA VIEIRA DA ROCHA; ii) Aposentadoria Rural por Idade; 

iii) Renda mensal de um salário mínimo nacional; iv) DIB – 16/05/2015; v) 

RMI – Um salário mínimo nacional; vi) início do pagamento – 09/03/2018. Em 

razão do princípio da sucumbência, CONDENO o Requerido INSS ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios ora fixados em 10 % (dez por cento) do valor das 

prestações vencidas, como tal entendidas todas as parcelas que 

integrarão o precatório, com execução na forma do artigo 910 do Código 

de Processo Civil, conforme entendimento das Súmulas 111 e 178 do e. 

Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas 

vincendas, que serão pagas administrativamente com a implantação do 

benefício no sistema geral de previdência social em cumprimento desta 

decisum.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 90702 Nr: 74-84.2018.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER MOREIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOELITO DOS DIAS DE 

REZENDE NETO - OAB:16.855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 Vistos.

1. Trata-se de ação de Cobrança, onde o requerido apresentou 

reconvenção, requerendo a concessão do benefício da assistência 

judiciária gratuita.

2. Pois bem. Analisando os autos, verifico que o requerido possui as 

condições necessárias para ser beneficiária da assistência judiciária 

gratuita.

3. O artigo 98, do CPC/2015, é categórico ao estabelecer que “A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, o que 

aparenta ocorrer, ao menos até o presente instante, na hipótese 

versanda.

4. Assim sendo, DEFIRO a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita.

5. CUMPRA-SE integralmente a decisão anterior.

Alto Araguaia/MT, 20 de abril de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 83487 Nr: 3209-41.2017.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO OLÍMPIO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE MAGNANI MERCADO - 

OAB:20073/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Conforme o artigo 1.010, §1º, do NCPC, INTIME-SE a parte apelada para 

que no prazo de 30 (trinta) dias apresente as contrarrazões recursais.

 2. Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º 

do artigo 1.009 do NCPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 

1.010, §2º, do NCPC), INTIME-SE o apelante para 

manifestação/contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Alfim do prazo encimado, após adotadas as providências do item 2.3.20 

da CNGC/MT, REMETAM-SE os autos ao e. TRF da 1ª Região (§ 3º, art. 

109, CF/88), procedendo às anotações e baixas necessárias, bem como, 

grafando nossas sinceras homenagens.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 23 de abril de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 74431 Nr: 3011-38.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIETY APARECIDA BERTOLUCCI ZAMPIERI, 

BERTOLUCCI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Não houve alteração do valor da causa, vez que o acordo celebrado 

entre as partes corresponde a vários processos, inclusive a quantia 

executada neste, sendo certo que haverá recolhimento das custas 

processuais em todos eles, de acordo com o valor atribuído, não sendo 

crível a dúvida aventada pelo distribuidor.

2. Assim, REMETAM-SE novamente os autos ao cartório distribuidor para o 

cálculo das custas finais.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 24 de janeiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 90702 Nr: 74-84.2018.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER MOREIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOELITO DOS DIAS DE 

REZENDE NETO - OAB:16.855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 Vistos.

1. Considerando a interposição de reconvenção, PROCEDA-SE a 

anotação, na forma do art. 286, parágrafo único do CPC/2015.

2. Após, INTIME-SE a parte autora/reconvinda, na pessoa de seu 

procurador, para contestar a reconvenção, em 15 (quinze) dias (art. 316, 

CPC/2015), bem como para impugnar a contestação e os documentos 

juntados pela parte requerida, no mesmo prazo (art. 350, CPC/2015).

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 15 de janeiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 74431 Nr: 3011-38.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIETY APARECIDA BERTOLUCCI ZAMPIERI, 

BERTOLUCCI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença Homologatória

Vistos.

1. Trata-se de pedido de homologação de acordo realizado pelas partes 

na ref. 10.

2. É o sucinto relato do necessário.

 3. Fundamento e Decido.

4. Toda e qualquer ação necessita de prévio litígio, i.e., da pretensão 
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resistida. Acordando as partes sobre o direito vergastado, não mais 

interessa ao Poder Judiciário persistir na demanda, eis que a pacificação 

focal já foi alcançada, sendo por isso que o poder Jurisdicional reveste-se 

da secundariedade.

5. Ex vi, da autocomposição celebrada pelas partes no bojo dos autos, 

bem como para fins do artigo 515, III, do CPC/2015, e atendendo-se ainda 

ao disposto no inciso III do art. 487 do CPC/2015, para que produza os 

devidos efeitos legais o acordo judicial celebrado pelas partes, 

HOMOLOGO o acordo, e, por conseqüência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito.

6. Eventual descumprimento do acordo ensejará pedido de execução 

nestes mesmos autos ou em processo autônomo, bem como acarretará a 

inscrição no banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, se 

necessário.

7. Se não houver acordo expresso sobre o tema, CONDENO as partes ao 

pagamento pro rata de custas e despesas processuais ut artigo 90, § 2º 

do CPC/2015, salvo se previa e expressamente já lhes deferido as 

benesses da Lei 1.060/50 ou incidente a regra de isenção da Lei Estadual 

7.603/2001 e/ou outra disposta em legislação federal de regência.

8. Para efetivação deste comando judicial, se necessário, promova a 

diligente gestora as comunicações e diligências para materialização das 

cláusulas e termos da autocomposição homologada.

9. Dispensada a intimação das partes e/ou patronos (item 5.3.6 e 5.3.7 da 

CNGC).

10. ARQUIVE-SE com as baixas de estilo.

11. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 17 de março de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 69866 Nr: 645-26.2016.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito Rura do Sul de Mato Grosso - 

SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOCLECIANO BORGES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para comparecimento na audiência de 

conciliação/mediação, designada para o dia 24 de maio de 2018, às 15:00 

horas (horário de Mato Grosso), a ser realizada no CEJUSC - Fórum de 

Alto Araguaia - MT, sito na Rua Onildo Taveira s/nº, Vila Aeroporto, Atlo 

Araguaia - MT.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000042-96.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM AMORIM DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ADRIANO AMORIM DE SOUSA OAB - DF15094 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT0008182A (ADVOGADO)

DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR OAB - MT9061/B (ADVOGADO)

 

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 18/06 de 2018 , às 8:00 horas (MT). ALTO 

ARAGUAIA, 25 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

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 91615 Nr: 611-80.2018.811.0020

 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): GABRIEL GONÇALVES MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI GONÇALVES ARAÚJO - 

OAB:24274/O, WILLIAM SANTOS ARAUJO - OAB:2.644/-MT

 10. Diante do exposto, DEFIRO a restituição em apreço, autorizando a 

entrega de um 01 (um) aparelho de som, marca Samsung, modelo 

MX-JS500, com duas caixas amplificadoras (fl. 20), ao proprietário 

GABRIEL GONÇALVES MACEDO, mediante termo nos autos, segundo o 

artigo 120, “caput”, do Código de Processo Penal, e sob o compromisso de 

apresentá-los, caso seja necessário, ulteriormente. 11. CERTIFIQUE-SE 

nos autos a restituição.12. CIENTIFIQUE-SE o MPE.13. Isenção legal de 

custas e despesas processuais nos termos da CNGC/MT.14. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, INTIME-SE e CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 20 de abril de 2018.PIERRO DE 

FARIA MENDESJuiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 110802 Nr: 2227-97.2016.811.0008

 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: JULIANA OLIVIERA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciane Maria Vollmer - 

OAB:14540/MT, PATRICIA CAPRIOLLI GONÇALVES - OAB:12855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com esteio no art. 487, I do Código de Processo Civil, torno 

definitiva a liminar deferida às fls. 34/36, e por seu turno JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado por JULIANA OLIVEIRA GONÇALVES, 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO para o fim de, confirmando a 

liminar e determinar que o requerido forneça o medicamento Xarelto 20mg 

(composição de Rivaroxaban), necessário ao tratamento da 

requerente.Expeça-se o alvará nos termos da decisão de folhas 130, em 

favor da Drogaria Ultra Popular, conforme dados bancários apresentados 

às folhas 144, devendo a autora juntar aos autos nota fiscal da aquisição 

do medicamento.Sem custas (artigo 460 da CNGC) e sem 

honorários.INTIME-SE O REQUERIDO.Publique-se, intimem-se e se 

cumpra.Barra do Bugres/MT, 18 de abril de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 111094 Nr: 2368-19.2016.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DA CONCEIÇAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por MARIA LUCIA DA 

CONCEIÇÃO em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, ambos qualificados nos autos.

Recebida a execução à p. 91, determinou-se a intimação do executado 

para, querendo, impugnar a execução.

À p. 92v, compareceu a Autarquia executada concordando com os 
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cálculos da exequente de p. 88.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO por 

sentença para que produza os seus respectivos efeitos jurídicos os 

cálculos referente ao valor exequendo, apresentados à p. 88, e EXTINGO 

O PROCESSO, nos termos dos artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no 

artigo 924, II, ambos do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de p. 

88, para expedição do Precatório/RPV.

Após o cumprimento integral da presente sentença ARQUIVE-SE, 

procedendo com as baixas e anotações necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 24 de abril de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 128671 Nr: 5770-74.2017.811.0008

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISIDORO WELTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MARTINS ROMERA, FRANCISCO 

MARTINS ROMERA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - OAB:4449-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora para que efetue o pagamento das diligências do 

Segundo ato à(o) Senhor(a) Oficial de Justiça, pagamento este que deve 

ser efetuado via Guia judicial que pode ser expedida no site do Tribunal de 

Justiça: www.tjmt.jus.br >> serviços >> guias >> diligências ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 109350 Nr: 1329-84.2016.811.0008

 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: MARIA DO ROSARIO DA SILVA LIMA

 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:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à autora, na qualidade de segurada especial 

rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS deve 

implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Para início 

do pagamento do benefício, fixo a data do indeferimento administrativo 

ocorrido em 21/12/2015 (pág. 19). Quanto às prestações vencidas desde 

então, serão devidos: correção monetária a partir do vencimento de cada 

parcela e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 148 do STJ, artigo 406 do novo CC c/c art. 

161 do CTN), nos termos do manual de cálculos da Justiça Federal. Isento 

o vencido do pagamento das custas processuais, conforme art. 8°, § 1° 

da lei 8.620/93. Condeno o requerido nos honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento), sobre o valor das parcelas vencidas até a 

publicação da sentença (Súmula 111 STJ). Não havendo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se 

os autos. Deixo de determinar a remessa de ofício para reexame 

necessário, uma vez que os débitos vencidos não ultrapassam os limites 

estabelecidos nos termos do art. 496, § 3º, do CPC. OFICIE-SE ao INSS 

para que IMPLANTE O BENEFÍCIO no prazo de 30 (trinta) dias. FICA ESTA 

PUBLICADA EM AUDIÊNCIA. Desnecessária a intimação da Autarquia. 

Registre-se. Saem os presentes devidamente intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 110334 Nr: 1916-09.2016.811.0008

 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: LIDIA OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à autora, na qualidade de segurada especial 

rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS deve 

implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Para início 

do pagamento do benefício, fixo a data do indeferimento administrativo 

ocorrido em 19/01/2015 (pág. 59). Quanto às prestações vencidas desde 

então, serão devidos: correção monetária a partir do vencimento de cada 

parcela e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 148 do STJ, artigo 406 do novo CC c/c art. 

161 do CTN), nos termos do manual de cálculos da Justiça Federal. Isento 

o vencido do pagamento das custas processuais, conforme art. 8°, § 1° 

da lei 8.620/93. Condeno o requerido nos honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento), sobre o valor das parcelas vencidas até a 

publicação da sentença (Súmula 111 STJ). Não havendo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se 

os autos. Deixo de determinar a remessa de ofício para reexame 

necessário, uma vez que os débitos vencidos não ultrapassam os limites 

estabelecidos nos termos do art. 496, § 3º, do CPC. OFICIE-SE ao INSS 

para que IMPLANTE O BENEFÍCIO no prazo de 30 (trinta) dias. FICA ESTA 

PUBLICADA EM AUDIÊNCIA. Desnecessária a intimação da Autarquia. 

Registre-se. Saem os presentes devidamente intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 115614 Nr: 5134-45.2016.811.0008

 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: Maria Aparecida Lopes da SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, com 

fundamento no artigo 74 da Lei 8.213/91 c/c art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, diante da comprovação dos requisitos para sua 

concessão e, de consequência, condeno o Requerido a pagar ao 

requerente o benefício previdenciário de pensão por morte, no valor de 01 

(um) salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, bem como lhe efetue o 

pagamento das quantias correspondentes às parcelas em atraso, 

corrigidos nos termos do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo 

certo que o INSS deve implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias.Para início do pagamento do benefício, fixo a data do 

indeferimento administrativo ocorrido em 27/07/2015 (p. 35). Isento de 

custas e despesas processuais (Lei Estadual n.° 7.603/01). Condeno o 

requerido nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), 

sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença 

(Súmula 111 STJ). Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito 

em julgado da sentença, arquivando-se os autos. Deixo de determinar a 

remessa de ofício para reexame necessário, uma vez que os débitos 

vencidos não ultrapassam os limites estabelecidos nos termos do art. 496, 

§ 3º, do CPC. OFICIE-SE a Gerência Executiva do INSS para que implante o 

benefício no prazo de 30 (trinta) dias. FICA ESTA PUBLICADA EM 

AUDIÊNCIA. Dispensada a intimação da autarquia requerida. Registre-se. 

Saem os presentes devidamente intimados.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 112290 Nr: 3061-03.2016.811.0008

 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: SELMA DA ROCHA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, com fulcro no artigo 490, do CPC, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado na presente Ação Previdenciária intentada por SELMA 

DA ROCHA FERREIRA contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

e, por conseguinte, CONDENO a Autarquia a conceder à autora o 

benefício de AUXÍLIO-DOENÇA, desde a data do indeferimento 

administrativo ocorrido em 24/11/2015 (p. 16), conforme a autora 

requer.Das verbas em atraso - No que tange à correção monetária e os 

juros legais, os índices e percentuais, deverão obedecer às disposições 

contidas no artigo 1º F, da Lei 9.494/97, bem como, no item 4.3 do Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 

21.12.2010, sendo certo que a correção monetária deverá incidir sobre o 

débito previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, enquanto 

os juros de mora serão contados a partir da citação, para as parcelas 

vencidas anteriormente a ela, e do respectivo vencimento, para as que lhe 

são posteriores.Considerando a natureza alimentar do Benefício 

Previdenciário (art. 100, § 1º-A da CR/88), DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA e, independentemente do trânsito em julgado, INTIME-SE o 

requerido para que proceda às devidas providências acerca do 

Auxílio-Doença, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 

497 do CPC, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), a 

ser revertida em favor da parte Autora, limitado ao valor máximo de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais).No que tange quanto ao pagamento de custas, 

despesas processuais, compreendo a ISENÇÃO da 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. CONDENO 

ao pagamento dos Honorários Advocatícios, o qual arbitra em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, devendo incidir sobre as 

parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do § 2º 

do artigo 85, do Código de Processo Civil e da Súmula nº 111 do STJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 122444 Nr: 2298-65.2017.811.0008

 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: Maria Dolosi de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, a fim de conceder o benefício de Pensão por 

Morte à requerente MARIA DOLOSI DE SOUZA, reconhecendo a união 

estável com o falecido, e, como consequência, condeno o Requerido a 

pagar à requerente o benefício previdenciário de pensão por morte, no 

valor do salário de contribuição, inclusive 13º salário, bem como lhe efetue 

o pagamento das quantias correspondentes às parcelas em atraso desde 

a data do indeferimento administrativo em 25/04/2016 (p. 39).Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.As parcelas vencidas 

deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora a 

partir da citação e observado os critérios fixados no RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO (RE) 870947, cujo índice de correção monetária 

adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Os 

juros moratórios são devidos a partir da citação de com acordo com os 

índices de reajuste da caderneta de poupança.No que tange ao 

pagamento de custas, despesas processuais, compreendo a ISENÇÃO da 

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. 

CONDENO, ainda, a Autarquia ao pagamento dos Honorários Advocatícios 

no percentual de 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da 

prolação desta sentença, excluídas as parcelas vincendas, a teor da 

Súmula 111 do STJ. Importante destacar que os honorários devem incidir 

sobre o total da condenação.Não havendo recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 83611 Nr: 443-90.2013.811.0008

 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: JOSE ELIEZER FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria ao autor, na qualidade de segurado especial 

rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS deve 

implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de multa diária, que arbitro em R$ 100,00 (cem reais), limitado ao teto de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Para início do pagamento do benefício, fixo a 

data do ajuizamento da ação ocorrido em 31/01/2013 (pág. 05v).Diante do 

requerimento feito na presente audiência, DEFIRO a antecipação de efeitos 

da tutela, para determinar ao INSS a concessão imediata do benefício 

previdenciário ao autor, eis que satisfeitos os requisitos da antecipação 

da tutela, quais sejam: (i) prova inequívoca da verossimilhança da 

alegação, conforme fundamentação da sentença, e de (ii) receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, caracterizado em face da natureza 

alimentar do benefício. Quanto às prestações vencidas desde então, 

serão devidos: correção monetária a partir do vencimento de cada parcela 

e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Lei n.º 

6899/81, Súmulas 43 e 148 do STJ, artigo 406 do novo CC c/c art. 161 do 

CTN), nos termos do manual de cálculos da Justiça Federal. Isento o 

vencido do pagamento das custas processuais, conforme art. 8°, § 1° da 

lei 8.620/93. Condeno o requerido nos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento), sobre o valor das parcelas vencidas até a 

publicação da sentença (Súmula 111 STJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133056 Nr: 329-78.2018.811.0008

 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: ROZANGELA APARECIDA DE MEDEIROS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DE FESTA ALPHAVILLE, FLÁVIO 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BETANIA ZANELLI DE ORLANDA 

- OAB:22.283-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LORENÇONI FILHO 

- OAB:6459-O

 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.: 95744 Nr: 5030-24.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLEILMA DE ANDRADE TEIXEIRA MANFRIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ANTONIO GUERRA - 

OAB:16276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora do retorno dos 

autos, bem como para manifestar o que de direito em 10 (dez) dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 81296 Nr: 2966-12.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLEI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOREVER LIVING PRODUCTS BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Espinola 

Catramby - OAB:RJ/102.375, LUCIANE MARIA VOLLMER - OAB:14.540

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a partes do retorno dos autos, bem 

como para manifestar o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 91523 Nr: 1694-12.2014.811.0008

 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: OESTE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS BERNARDO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072-MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, certifico e dou fé que decorreu o prazo 

da citação do requerido sem nenhuma manifestação.. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 125203 Nr: 3803-91.2017.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GAMA DOS SANTOS, LUIZ GAMA DOS SANTOS, 

Maria Elza Gama dos Santos Silva, PEDRO GAMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DOS SANTOS, LUZINETE GAMA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evair Kichel Zuffo - OAB:17569/e

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Há de ser considerando, neste caso, que o montante-mor 

aferível alcança a relevância econômica, fato este, porém, que por si só, 

não justifica o indeferimento da gratuidade de justiça; mas possibilita o 

diferimento do pagamento das taxas judiciárias para o momento posterior, 

ou seja, a taxa judiciária deverá ser recolhida antes da adjudicação ou da 

homologação da partilha, sobre o valor R$ 275.053,11 (duzentos e setenta 

e cinco mil, cinquenta e três reais e onze centavos).Retifique-se na 

autuação o valor atribuído à causa que deverá corresponder ao valor do 

montante-mor que é de R$ 275.053,11 (duzentos e setenta e cinco mil, 

cinquenta e três reais e onze centavos).Analisando detidamente os autos, 

verifica-se a ausência de documentos indispensáveis ao prosseguimento 

da ação, devendo o inventariante providenciar a juntada nos autos dos 

seguintes documentos, no prazo de 15 (quinze) dias: (i) certidões de 

casamento ou de nascimento dos herdeiros José Gama dos Santos e de 

Luiz Gama dos Santos, atualizadas. E, se casados, juntar também cópia 

dos documentos pessoais de seus respectivos cônjuges; (ii) cópias de 

documentos pessoais de José Walmir Gomes dos Santos, cônjuge da 

herdeira Maria Elza Gama dos Santos; (iii) certidões de casamento ou de 

nascimento (atualizadas), bem como cópia dos documentos pessoais dos 

herdeiros Terezinha Gama dos Santos, Cícero Gama dos Santos e de 

Maria Gama dos Santos e; (iv) certidões expedidas pela Fazenda Pública 

Federal e Estadual, bem como certidão negativa de débito a ser expedida 

pela Procuradoria Geral do Estado – PGE, sob pena de não ser 

homologado o plano de partilha. Após, INTIMEM-SE a Fazenda Pública 

Federal, Estadual e Municipal para manifestarem se têm interesse ou 

objeção na causa.A intervenção do Ministério Público somente ocorrerá se 

houver herdeiro incapaz (art. 178, II, do CPC), cuja necessidade será 

aferida após a juntada dos documentos pelo inventariante. 

Oportunamente, conclusos para deliberação. Às providências.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 50085 Nr: 1392-85.2011.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissao de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESTADORA MULTI SERVICE IRMÃS 

CORAGEM LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CÉZAR SANTOS REIS 

- OAB:22.096-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 96/97, posto que determino a citação da parte 

executada por edital pelo prazo de 30 (trinta dias), nos termos do art. 257, 

III do Código de Processo Civil.

 Após, em não havendo manifestação pela parte executada, nomeio como 

curador especial à Defensoria Pública atuante nesta comarca, devendo 

ser intimada para seu mister.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 106718 Nr: 5946-24.2015.811.0008

 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: JOSEFA MARIA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 18. Ante o exposto, por tudo que dos autos consta JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, ante comprovação dos requisitos para sua 

concessão, para determinar ao requerido que conceda, no prazo de 30 

(trinta) dias, benefício assistencial, com multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais) para a hipótese de descumprimento da presente 

decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas no 

ordenamento jurídico pátrio.19. Para a data de início do benefício fixo a 

data da citação, qual seja, 13/05/2016 (fls. 27-vº).20. A correção 

monetária deverá incidir a partir do vencimento de cada prestação, nos 

termos do artigo 1.º, F, da Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 

Os juros de mora deverão ser aplicados no percentual de 1% a. m. até a 

edição da Lei n. 11.960/2009, quando então serão devidos no percentual 

de 0,5% a. m., contando-se da citação para as parcelas eventualmente 

vencidas anteriormente a ela, e do respectivo vencimento, para as que lhe 

são posteriores.21. Condeno o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8º do 

art. 85 do CPC. 22. ISENTO a parte demandada do pagamento de 

despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.23. Por 

força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem recurso 

voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região para o 

reexame necessário.24. Por exigência do que dispõe o Provimento n.º 

20/2008-CGJ faço constar nesta sentença: 1. Nome da Assistida: Josefa 

Maria Gomes; 2. Benefício concedido, concessão de benefício 
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assistencial; 3. Data de início do benefício: 13/05/2016 (data da citação, 

fls. 27-vº); 4. Renda mensal inicial: 01 salário mínimo; 5. Data início do 

pagamento: 30 dias da intimação da sentença.25. Com o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.P.R.I. 

Cumpra-se.Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 45129 Nr: 1349-85.2010.811.0008

 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 JOSE MORAES 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:

 22. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 23. Em obediência aos 

termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Maria José Moraes da Silva; 1.a. 

CPF n. 354.855.581-00; 1.b. Nome da mãe: Maria da Soledade M. 

Cavalcante; 2. Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. 

Data inicial do Benefício: 01.10.2010 (data da citação - fls. 76-v°); 4. 

Renda mensal inicial: 01(um) salário mínimo; 5. Endereço da segurada: Rua 

João Paulo II, nº 419-S, Bairro Boa Esperança, município de Nova 

Olímpia-MT; 6. Data do início do pagamento administrativo: 30 dias da 

intimação da sentença. 24. Deixo de condenar o requerido no pagamento 

das custas e despesas processuais por ser isento, conforme prevê o art. 

3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao 

pagamento dos honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código de Processo Civil.25. Por 

força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem recurso 

voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região para o 

reexame necessário. 26. P. I. Cumpra-se.27. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 38513 Nr: 848-68.2009.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOELINA FERREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Conforme se depreende dos autos, o Requerente manifesta-se pela 

desistência da ação (fls. 235).

2. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença a desistência da ação, 

para os fins do art. 200, parágrafo único do Novo Código de Processo 

Civil.

3. Em consequência, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 4. Deixo de condenar em custas e honorários, vez que incabíveis a 

espécie.

5. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 103400 Nr: 3703-10.2015.811.0008

 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: ASSIS JACINTO FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Conforme se depreende dos autos, o Requerente manifesta-se pela 

desistência da ação (fls. 41).

2. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença a desistência da ação, 

para os fins do art. 200, parágrafo único do Novo Código de Processo 

Civil.

3. Em consequência, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 4. Deixo de condenar em custas e honorários, vez que incabíveis a 

espécie.

5. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113925 Nr: 4056-16.2016.811.0008

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCDSM, SILVANIA MENDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEÔNIDAS CARGNIN QUATRIN - 

OAB:, LUIZ QUATRIN - OAB:, NATÁLIA CARGNIN QUATRIN - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELLI DE OLIVEIRA 

GALLEGO - OAB:10755-MT

 Vistos;

1. Conforme se depreende dos autos, o Requerente manifesta-se pela 

desistência da ação (fls. 61/62).

2. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença a desistência da ação, 

para os fins do art. 200, parágrafo único do Novo Código de Processo 

Civil.

3. Em consequência, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 4. Deixo de condenar em custas e honorários, vez que incabíveis a 

espécie.

5. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 121801 Nr: 1880-30.2017.811.0008

 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: MANOELA DOS SANTOS PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 291, § 7º, II, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 15. Em obediência aos 

termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Manoela Dos Santos Pires; 1.a. 

CPF nº. 568.741.381-20; 1.b. Nome da mãe: Maria Rosa dos Santos; 2. 

Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data inicial do 

Benefício: 26/04/2017 (data da citação - fls. 24-v°); 4. Renda mensal 

inicial: 01(um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Rua Maria Izabel, 

nº 525, município de Nova Olímpia-MT; 6. Data do início do pagamento 
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administrativo: 30 dias da intimação da sentença. 16. Deixo de condenar o 

requerido no pagamento das custas e despesas processuais por ser 

isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. Por outro 

lado, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, que ora fixo 

em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código de 

Processo Civil.17. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo 

recursal, sem recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao 

TRF 1º Região para o reexame necessário. 18. P. I. Cumpra-se.19. 

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 110487 Nr: 2017-46.2016.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO VILHASANTOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:20.720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MS / 6171, 

MATHEUS ALVES MORTARI - OAB:22.183/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 109/109-v°, posto que determino a citação da parte 

requerida por edital pelo prazo de 30 (trinta dias), nos termos do art. 257, 

III do Código de Processo Civil.

 Após, em não havendo contestação pela parte requerida, nomeio como 

curador especial à Defensoria Pública atuante nesta comarca, devendo 

ser intimada para seu mister.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134164 Nr: 1038-16.2018.811.0008

 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: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXSUELLEN DE ALENCAR GOMES 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Conforme se depreende dos autos, a Requerente manifesta-se pela 

desistência da ação (fls. 51/52).

2. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença a desistência da ação, 

para os fins do art. 200, parágrafo único do Novo Código de Processo 

Civil.

3. Em consequência, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

4. Custas pendentes, se houver, pela autora.

5. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 47070 Nr: 3236-07.2010.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS GENEZIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Conforme se depreende dos autos, o Requerente manifesta-se pela 

desistência da ação (fls. 143/144).

2. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença a desistência da ação, 

para os fins do art. 200, parágrafo único do Novo Código de Processo 

Civil.

3. Em consequência, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 4. Deixo de condenar em custas e honorários, vez que incabíveis a 

espécie.

5. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 109762 Nr: 1586-12.2016.811.0008

 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: NEUSA ROSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A, JULIANO MARQUES RIBEIRO - 

OAB:8973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 291, § 7º, II, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 15. Em obediência aos 

termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Neusa Rosa De Souza; 1.a. CPF 

nº. 452.579.141-15; 1.b. Nome da mãe: Clarice R. da Silva; 2. Benefício 

Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data inicial do Benefício: 

26/04/2017 (data da citação - fls. 20-v°); 4. Renda mensal inicial: 01(um) 

salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Rua Voluntários da Pátria, nº 

491, município de Barra do Bugres-MT; 6. Data do início do pagamento 

administrativo: 30 dias da intimação da sentença. 16. Deixo de condenar o 

requerido no pagamento das custas e despesas processuais por ser 

isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. Por outro 

lado, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, que ora fixo 

em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código de 

Processo Civil.17. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo 

recursal, sem recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao 

TRF 1º Região para o reexame necessário. 18. P. I. Cumpra-se.19. 

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54735 Nr: 939-56.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIZIA SUTIL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 22. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 23. Em obediência aos 

termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Orizia Sutil; 1.a. CPF n. 

748.903.609-72; 1.b. Nome da mãe: Rufina Rodrigues; 2. Benefício 

Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data inicial do Benefício: 

10.05.2012 (data da citação - fls. 29-v°); 4. Renda mensal inicial: 01(um) 
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salário mínimo; 5. Endereço da segurada: Rua Rio do Bugres, nº 13, Bairro 

Maracanã, município de Barra do Bugres-MT; 6. Data do início do 

pagamento administrativo: 30 dias da intimação da sentença. 24. Deixo de 

condenar o requerido no pagamento das custas e despesas processuais 

por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. 

Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, que 

ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código 

de Processo Civil.25. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o 

prazo recursal, sem recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos 

ao TRF 1º Região para o reexame necessário. 26. P. I. Cumpra-se.27. 

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 91150 Nr: 1367-67.2014.811.0008

 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 VOLKSWAGEM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE TEIXEIRA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT-4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 21. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o Pedido contido na exordial, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, declaro 

rescindido o contrato de financiamento com reserva de domínio pactuado 

entre as partes e concedo à autora a reintegração definitiva na posse do 

bem móvel apreendido às fls. 87/89, sendo que havendo créditos retidos 

e/ou excedentes a devolver, tais poderão ser apurados em eventual fase 

de liquidação (art. 527, do C.C.).22. Condeno a Requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios, que 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), em atenção ao disposto no art. 85, § 

8º, do Código de Ritos.23. Retifique-se a capa dos autos para fazer 

constar no polo passivo o Espolio de Jose Teixeira Sobrinho, representado 

pela Sra. Maria José Alves Teixeira.24. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.25. No caso de pendência de recolhimento de custas, proceda-se 

de acordo com o Item 2.14.11 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado (CNGC).P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 42673 Nr: 2736-72.2009.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDE SANTANA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Tratam-se os presentes autos de Impugnação à Execução opostos 

pelo Instituto Nacional Do Seguro Social – INSS em desfavor de Alaide 

Santana Marques.

2. Alega o impugnante que a parte exequente apresentou seus cálculos 

em desconformidade com o valor devido.

 3. O impugnado devidamente intimado para manifestar-se, pugnou, em 

síntese, pela improcedência dos pedidos formulados na impugnação.

4. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

5. As impugnações à execução constituem espécie de ação cognitiva, de 

cunho incidental, que abarcam toda discussão legalmente possível sobre o 

mérito da cobrança judicial da dívida.

6. Fazendo um juízo de prelibação, verifico que a presente impugnação 

fora interposta tempestivamente obedecendo ao disposto no art. 910 do 

NCPC.

 7. Quanto aos pressupostos subjetivos, o impugnante é parte legítima 

para interpor o presente; quanto ao cabimento, o embargante se embasa 

no art. 535, do NCPC.

 8. Compulsando os autos com vagar, verifica-se que deve ser 

considerado o valor do beneficio reajustado a cada ano, bem como, os 

índices de correção a serem aplicados aos valores retroativos, no qual, os 

índices de correção monetária que são aplicados inicialmente o INPC 

(conforme a Lei n° 10.741/03 e Lei n° 10.887/04, artigo 12), e a partir de 

julho de 2009 a taxa preferencial nos termos do artigo 1°, F da Lei n° 

9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09.

9. Assim, conforme preceitua o artigo 1°, F da Lei n° 9.494/97, nas 

condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua 

natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e 

compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo 

pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança (Redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009).

10. Portanto, assiste razão a parte impugnante, pois deve ser considerado 

o valor do beneficio reajustado a cada ano, bem como, os índices de 

correção a serem aplicados aos valores retroativos, assim é o 

entendimento dos Tribunais Superiores.

11. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados desta Corte:

“PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA 

FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DIFERENÇAS DECORRENTES 

DO ARTIGO 201, § 5.º, DA CF/88. PORTARIAS MINISTERIAIS 714/93 E 

813/94. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE 

DOCUMENTO EXPEDIDO PELO DATAPREV. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE 

DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS NÃO INFIRMADA (CPC, ART. 364). 

PRECEDENTES DO STJ. EXCLUSÃO DA EXECUÇÃO DOS VALORES 

PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. CONTA DE LIQUIDAÇÃO. 

HOMOLOGAÇÃO. ERRO MATERIAL. NÃO-FORMAÇÃO DE COISA 

JULGADA. INCLUSÃO INDEVIDA DE PRESTAÇÕES ANTERIORES À 

IMPLANTAÇÃO ADMINISTRATIVA DO BENEFÍCIO. ATUALIZAÇÃO 

INDEVIDA DAS DIFERENÇAS PELO SALÁRIO MÍNIMO. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, COM A RESSALVA DA JUSTIÇA GRATUITA. 

APELAÇÃO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 1. A sentença está 

fundamentada. Por um lado, afirma que os valores ora executados foram 

homologados por sentença, a qual foi impugnada por apelação do INSS, 

improvida por este Tribunal. Por outro lado, justifica que somente o 

pagamento integral, e não de parte das prestações, ensejaria a 

desconstituição do título executivo e a extinção da execução. 2. O 

discriminativo de pagamento administrativo de benefício previdenciário 

expedido pelo DATAPREV é documento público e goza da presunção de 

veracidade, nos termos do artigo 364 do Código de Processo Civil, 

fazendo prova de pagamento dos valores nele consignados, os quais 

devem ser excluídos da execução. 3. A conta de liquidação, homologada 

por sentença pelo juízo de primeiro grau, sentença essa que foi objeto de 

apelação do INSS, improvida por este Tribunal, contém erros materiais 

flagrantes, os quais não transitam em julgado, podendo ser declarados de 

ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição. 4. Por um lado, apurou 

prestações devidas a partir de outubro de 1988, sendo que o termo inicial 

do benefício é janeiro de 1990. Assim, foram incluídas indevidamente pela 

contadoria as diferenças entre outubro de 1988 e dezembro de 1999, 

época em que o benefício nem sequer estava em manutenção. 5. Por outro 

lado, a correção monetária foi realizada de forma errada, porque a 

contadoria limitou-se a multiplicar o número de meses em que as 

diferenças seriam devidas por 50% do salário mínimo vigente na data da 

conta. Esta forma de atualização efetuada pela contadoria contrariou a 

sentença proferida no processo de conhecimento, não alterada por este 

Tribunal, na parte relativa à correção monetária. O correto seria apurar, 

mês a mês, as diferenças devidas, para aplicar, sobre elas, os juros de 

mora, de forma decrescente, e os índices de correção monetária 

estabelecidos na sentença, no processo de conhecimento, sob pena de 

violação à coisa julgada. 6. Apelação a que se dá parcial provimento, para 

julgar parcialmente procedente o pedido deduzido nos embargos, a fim de: 

1) declarar de ofício a existência de erro material no cálculo de liquidação; 

2) determinar a exclusão da execução das prestações vencidas entre 

outubro de 1988 e dezembro de 1989; 3) determinar a exclusão da 

execução dos valores pagos administrativamente pelo INSS, discriminados 

no demonstrativo de fl. 16; 4) determinar que a correção monetária das 

diferenças, caso ainda existam, seja feita pelos índices estabelecidos na 

sentença proferida no processo de conhecimento; e 5) inverter o ônus da 

sucumbência, com a ressalva do artigo 12 da Lei n.º 1.060/50, por ser o 

embargado beneficiário das isenções legais da justiça gratuita. (TRF-3 - 

AC: 18028 SP 96.03.018028-9, Relator: JUIZ CONVOCADO EM AUXÍLIO 

CLÉCIO BRASCHI, Data de Julgamento: 19/08/2002, PRIMEIRA TURMA)”.

12. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Novo Código 
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de Processo Civil, e homologo o cálculo apresentado às fls. 148/150, para 

que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

13. Conforme disposição contida no artigo 910, §1º, do Novo Código de 

Processo Civil, e com base no artigo 100, caput, da Constituição Federal e 

Resolução n.º 115, de 29 de Junho de 2010 do Conselho Nacional de 

Justiça - CNJ, determino a expedição de Precatório ao Tribunal Regional 

Federal da 1º Região.

14. Em sendo o valor exequendo inferior à 60 (sessenta) salários mínimos, 

autorizo a substituição do Precatório por Requisição de Pequeno Valor – 

RPV, conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º da Constituição 

Federal.

15. Por fim, anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em 

duas guias separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra 

em nome do patrono da parte, referente aos honorários sucumbenciais.

16. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, dê-se novas vistas à exequente.

 17. Não são devidas custas judiciais e honorários advocatícios, uma vez 

que, a exequente é beneficiária da Justiça Gratuita de forma que se 

encontra sob a égide da isenção contida na Lei n.º 1.060/50.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 48812 Nr: 539-76.2011.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITELVINO CORANDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 17. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.18. Deixo 

de condenar em custas e honorários, posto que, a parte goza dos 

benefícios da gratuidade da justiça.19. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.P.R.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 92860 Nr: 808-90.2013.811.0026

 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: FRANCISCO ASSIS SOUZA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241/MT, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 34. Posto isto, por tudo que dos autos constam, com fulcro no art. 487, I, 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, e, por consequência, extingo o presente feito com 

resolução de mérito, ante a ausência de comprovação da condição de 

segurado especial da genitora falecida.35. Sem custas, por ser a parte 

autora beneficiária da gratuidade da justiça.36. Com o trânsito em julgado e 

observadas as formalidades legais, arquive-se. P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 86356 Nr: 2153-48.2013.811.0008

 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: SEVERINO FRANCISCO DAS NEVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Indefiro o pedido o pedido de fls. 76, uma vez que, não cabe à parte 

autora alterar ou escolher a competência do juízo, após o ajuizamento da 

ação, sendo esta possível, somente nos casos previstos em lei. Do 

mesmo modo, ressalta-se que a competência interna constitui objeto da 

organização judiciária.

Ademais, prevê o artigo 43 do Código de Processo Civil:

“Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da 

distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do 

estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando 

suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.”

Outrossim, ainda que sobrevenham alterações de fato ou de direito, o juiz 

natural para o julgamento da causa permanecerá aquele originalmente 

definido, ocorrendo à denominada perpetuatio jurisdictionis, a qual é 

excepcionada apenas nos casos de supressão do órgão judiciário ou 

através da entrada em vigor de novas regras que alterem a competência 

absoluta.

Deste modo, intime-se a pare requerente para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, para apresentar novo representante legal do autor da 

presente ação, bem como requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção do feito nos termos do artigo 485, III do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 28028 Nr: 930-70.2007.811.0008

 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: DEILSON NUNES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA 

OAB/MT 10765 CPF 622.127.611-04 - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 26. Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do benefício previdenciário a que alude o artigo 11, inciso 

VII, da Lei n. 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça 

inicial por Deilson Nunes de Souza em desfavor do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS.27. Deixo de condenar em custas e honorários, 

posto que, a parte goza dos benefícios da gratuidade da justiça.28. Com o 

trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se.P.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 81376 Nr: 3050-13.2012.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH FERREIRA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A, JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:8.9798.969-B/MT, Jose Carlos Pires Ortega - OAB:14.075-A, 

JULIANO MARQUES RIBERIO - OAB:8.973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, 

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

de Processo Civil, e homologo o cálculo apresentado às fls. 182/188, para 

que surtam seus efeitos legais e jurídicos.13. Conforme disposição contida 

no artigo 910, §1º, do Novo Código de Processo Civil, e com base no artigo 

100, caput, da Constituição Federal e Resolução n.º 115, de 29 de Junho 

de 2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, determino a expedição de 

Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º Região.14. Em sendo o valor 

exequendo inferior à 60 (sessenta) salários mínimos, autorizo a 

substituição do Precatório por Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º da Constituição 

Federal.15. Por fim, anoto que a requisição de pagamento deverá ser 

emitida em duas guias separadas, sendo uma em nome da parte 

beneficiária, e outra em nome do patrono da parte, referente aos 

honorários sucumbenciais.16. Após, com a chegada do ofício oriundo do 

Egrégio Tribunal Federal da 1º Região, dê-se novas vistas à exequente. 

17. Não são devidas custas judiciais e honorários advocatícios, uma vez 
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que, a exequente é beneficiária da Justiça Gratuita de forma que se 

encontra sob a égide da isenção contida na Lei n.º 1.060/50.P.R.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 34166 Nr: 596-02.2008.811.0008

 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: RAQUIELLY SILVA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

OAB:MAT. 1526582

 12. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, 

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

de Processo Civil, e homologo o cálculo apresentado às fls. 197/199, para 

que surtam seus efeitos legais e jurídicos.13. Conforme disposição contida 

no artigo 910, §1º, do Novo Código de Processo Civil, e com base no artigo 

100, caput, da Constituição Federal e Resolução n.º 115, de 29 de Junho 

de 2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, determino a expedição de 

Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º Região.14. Em sendo o valor 

exequendo inferior à 60 (sessenta) salários mínimos, autorizo a 

substituição do Precatório por Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º da Constituição 

Federal.15. Por fim, anoto que a requisição de pagamento deverá ser 

emitida em duas guias separadas, sendo uma em nome da parte 

beneficiária, e outra em nome do patrono da parte, referente aos 

honorários sucumbenciais.16. Após, com a chegada do ofício oriundo do 

Egrégio Tribunal Federal da 1º Região, dê-se novas vistas à exequente. 

17. Não são devidas custas judiciais e honorários advocatícios, uma vez 

que, a exequente é beneficiária da Justiça Gratuita de forma que se 

encontra sob a égide da isenção contida na Lei n.º 1.060/50.P.R.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118387 Nr: 6905-58.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITORIO DONIZETE GARAVELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Compulsando os presentes autos, verifica-se que o objeto material pelo 

qual o autor intenciona litigar insere-se no rol dos quais é possível uma 

composição entre as partes.

Desse modo, considerando que nova Lei Processual Civil prima pela 

cooperação entre as partes para a solução amigável da demanda, 

determino o encaminhamento dos autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da Comarca.

Deverá constar no mandado de intimação, 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 (artigo 334, § 8º, do NCPC).

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 117153 Nr: 6073-25.2016.811.0008

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MAURO ANDRE BUSINARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassia Matos Amaral - 

OAB:38064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 22. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

arrimo no Art. 5º, inciso LXIX, CR, e Art. 1º, caput, da Lei 12.016/2009, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, ex vi do artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, posto que confirmo a liminar deferida às fls. 25/26, 

concedendo a segurança postulada, determinando que o impetrado 

conceda vistas e cópias dos autos do processo administrativo que julgou 

a prestação de conta do exercício de 2014, período que exerceu função 

de Prefeito do município de Porto Estrela-MT. 23. Sem ônus sucumbenciais 

e sem condenação em honorários (Súm. 512, STF, e Súm. 105, STJ, e art. 

25, da lei 12.016/2009).24. Comunique-se à autoridade impetrada o teor 

desta decisão, para os devidos fins (nos termos do Art. 13, da Lei de 

Regência).25. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com 

as baixas e anotações de praxe. P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 122957 Nr: 2585-28.2017.811.0008

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIA FERNANDA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): leonildo gomes leandro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA SILVA - 

OAB:22.539-O, NAIRON C. DINIZ DE SOUSA - OAB:14.034

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Dê-se vistas dos autos ao(à) representante do Ministério Público para 

manifestar-se no prazo legal.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 30871 Nr: 2155-28.2007.811.0008

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFGDS, GGNDS-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA - 

OAB:MINISTÉRIO PÚBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Declaro minha suspeição superveniente para atuar no presente feito, nos 

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

Remetam-se os autos ao substituto legal, com minhas escusas e as 

cautelas de praxe.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 99733 Nr: 1473-92.2015.811.0008

 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): CREUZA DE OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius de 

Albuquerque Portella - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DE OLIVEIRA 

AMADOR - OAB:13423-A

 Vistos;

 Sendo cumprida a obrigação constante na decisão resolutiva de mérito, 

julgo extinto o cumprimento de sentença.

Sem custas processuais ou honorários advocatícios nesta fase 

processual.

Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 

42/08, fica dispensado o registro da sentença.

Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

Arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira
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 Cod. Proc.: 112773 Nr: 3313-06.2016.811.0008

 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: MADSON LUIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:3772/O

 Vistos;

1. Determino que seja feita a intimação do Instituto Réu, na pessoa do 

Procurador Chefe do INSS, para que efetue o pagamento da quantia de R$ 

15.599,29 (quinze mil e quinhentos e noventa e nove reais e vinte e nove 

centavos), ou, opor embargos no prazo de 30 dias (art. 130 da lei 8213/91 

e artigo 534 e seguintes do CPC).

2. Após, decorrido o prazo para embargos, dê-se novas vistas à parte 

Autora.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 82519 Nr: 4235-86.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA SIMPLICIO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 17. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.18. Deixo 

de condenar em custas e honorários, posto que, a parte goza dos 

benefícios da gratuidade da justiça.19. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 119648 Nr: 581-18.2017.811.0008

 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: MARLENE DUARTE FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

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

Mato Grosso - OAB:

 Vistos;

1. Ante a recusa reiterada de aceitação do encargo para realização de 

perícia médica por profissionais nomeados pelo Juízo dessa Comarca, e, 

em observância aos princípios da razoável duração do processo e da 

efetiva prestação jurisdicional, a fim de viabilizar a perícia médica 

necessária, determino a expedição de Carta Precatória a Subseção 

Judiciária Federal de Diamantino/MT para nomeação de perito e 

designação de data para realização da perícia médica, devendo a Sr. 

Gestor Judiciário encaminhar juntamente com a carta precatória os 

quesitos apresentados pelas partes, consignando que o Juízo Deprecado 

deverá comunicar a data designada para perícia com pelo menos 15 

(quinze) dias de antecedência, a fim de viabilizar a intimação para 

comparecimento da requerente à aludida Comarca.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

 3. Designada data e local pelo Juízo Deprecado, determino a intimação da 

parte autora para comparecer na Comarca de Diamantino/MT, no local e na 

data informada com o fito de realizar a perícia médica, independentemente 

de nova conclusão.

4. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

5. Após, volvam-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 7. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132960 Nr: 262-16.2018.811.0008

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON MENEZES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETACH 

VILELA - OAB:16.261 OAB/MT, KÉSSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:MT-19952-O, WILKER CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10. Diante do exposto, indefiro a inicial, e, por conseguinte, julgo EXTINTO 

o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, I, do 

Código de Processo Civil. 11. Custas pendentes, pela requerente.12. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132962 Nr: 264-83.2018.811.0008

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BARBOSA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETACH 

VILELA - OAB:16.261 OAB/MT, KÉSSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:MT-19952-O, WILKER CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Pedido Cautelar Antecedente de Exibição de Documentos 

proposto por Jose Barbosa da Costa, em face de Ympactus Comercial 

LTDA (qualificados nos autos).

2. Compulsando os autos com vagar, verifica-se que às fls. 13 fora 

determinado à parte autora emendar a inicial para recolher custas e taxas 

judiciárias, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito.

 3. Devidamente intimada, a autora reiterou o pedido inicial quanto à justiça 

gratuita, sustentando que não possui condições de arcar com as 

despesas processuais (fls. 15/19).

 4. Vieram-me os autos conclusos.

É breve o relatório. Fundamento e decido.

5. De proêmio, pelo que se colhe dos autos, a parte demandante não 

aportou aos autos a devida guia e comprovante de recolhimento das 

custas e taxas judiciárias, deixando de cumprir o determinado às fls. 13. 

Sendo assim, à luz do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial, o 

que se amolda perfeitamente ao presente caso.

6. Outrossim, cumpre dizer que a legislação processual civil em vigor é 

clara ao disciplinar os modos de extinção do processo sem resolução do 

mérito, e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no art. 485, I, do 

Código de Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito por 

indeferimento da petição inicial.

7. Feitas tais considerações, e, considerando que a parte autora não 

cumpriu as diligências determinadas, mesmo após ser intimada, 

evidencia-se que a extinção do processo nos termos dos artigos 321, 

parágrafo único c/c 485, I, do Estatuto Processual Civil vigente é medida a 

ser imposta.

8. Diante do exposto, indefiro a inicial, e, por conseguinte, julgo EXTINTO o 

processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, I, do 

Código de Processo Civil.

 9. Custas pendentes, pela requerente.

10. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132951 Nr: 253-54.2018.811.0008
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 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOGIVAL SARAIVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261-MT, KÉSSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:MT-19952-O, WILKER CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Diante do exposto, indefiro a inicial, e, por conseguinte, julgo EXTINTO o 

processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, I, do 

Código de Processo Civil. 10. Custas pendentes, pela requerente.11. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132956 Nr: 258-76.2018.811.0008

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS RODRIGUES ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE F. PLETSCH VILELA - 

OAB:16261, KÉSSILA RODRIGUES LOPES - OAB:MT-19952-O, WILKER 

CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Pedido Cautelar Antecedente de Exibição de Documentos 

proposto por Douglas Rodrigues Almeida, em face de Ympactus Comercial 

LTDA (qualificados nos autos).

2. Compulsando os autos com vagar, verifica-se que às fls. 16 fora 

determinado à parte autora emendar a inicial para recolher custas e taxas 

judiciárias, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito.

 3. Devidamente intimada, a autora reiterou o pedido inicial quanto à justiça 

gratuita, sustentando que não possui condições de arcar com as 

despesas processuais (fls. 18/22).

 4. Vieram-me os autos conclusos.

É breve o relatório. Fundamento e decido.

5. De proêmio, pelo que se colhe dos autos, a parte demandante não 

aportou aos autos a devida guia e comprovante de recolhimento das 

custas e taxas judiciárias, deixando de cumprir o determinado às fls. 16. 

Sendo assim, à luz do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial, o 

que se amolda perfeitamente ao presente caso.

6. Outrossim, cumpre dizer que a legislação processual civil em vigor é 

clara ao disciplinar os modos de extinção do processo sem resolução do 

mérito, e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no art. 485, I, do 

Código de Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito por 

indeferimento da petição inicial.

7. Feitas tais considerações, e, considerando que a parte autora não 

cumpriu as diligências determinadas, mesmo após ser intimada, 

evidencia-se que a extinção do processo nos termos dos artigos 321, 

parágrafo único c/c 485, I, do Estatuto Processual Civil vigente é medida a 

ser imposta.

8. Diante do exposto, indefiro a inicial, e, por conseguinte, julgo EXTINTO o 

processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, I, do 

Código de Processo Civil.

 9. Custas pendentes, pela requerente.

10. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 52840 Nr: 3593-50.2011.811.0008

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de fls. 95, haja vista que é de competência das partes 

promoverem o normal prosseguimento do feito, informando nos autos os 

atos e diligências que lhe competem.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova 

os atos e diligências que lhe competem, sob pena de extinção do feito.

Decorrido o prazo assinalado sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, tornem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 122664 Nr: 2406-94.2017.811.0008

 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: VANDINÉIA APARECIDA FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:21159/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos com vagar, verifico que a parte autora deixou de 

trazer aos autos comprovante de pagamento das custas judiciais, 

aportando tão somente a guia de recolhimento (fl. 43-vº).

 2. Deste modo, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial, juntando aos autos o devido comprovante de 

pagamento das custas processuais, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 321 do Novo Código de Processo Civil.

3. Em caso de inércia, certifique-se e conclusos.

4. Realizada a emenda no prazo assinalado, intime-se a parte requerida, 

para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 511, do Estatuto de Ritos.

5. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

autora, para querendo, requerer o que entender de direito.

6. Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 43215 Nr: 3270-16.2009.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUE ALVES NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARRA-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE B. BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:7255/MT

 Vistos;

Defiro os pedidos de fls. 620, cumpra-se na forma requerida.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126017 Nr: 4190-09.2017.811.0008

 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: NEURACI RODRIGUES VIEIRA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

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

Mato Grosso - OAB:

 Vistos;

1. Ante a recusa reiterada de aceitação do encargo para realização de 

perícia médica por profissionais nomeados pelo Juízo dessa Comarca, e, 

em observância aos princípios da razoável duração do processo e da 

efetiva prestação jurisdicional, a fim de viabilizar a perícia médica 

necessária, determino a expedição de Carta Precatória a Subseção 

Judiciária Federal de Diamantino/MT para nomeação de perito e 

designação de data para realização da perícia médica, devendo a Sr. 

Gestor Judiciário encaminhar juntamente com a carta precatória os 

quesitos apresentados pelas partes, consignando que o Juízo Deprecado 
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deverá comunicar a data designada para perícia com pelo menos 15 

(quinze) dias de antecedência, a fim de viabilizar a intimação para 

comparecimento da requerente à aludida Comarca.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

 3. Designada data e local pelo Juízo Deprecado, determino a intimação da 

parte autora para comparecer na Comarca de Diamantino/MT, no local e na 

data informada com o fito de realizar a perícia médica, independentemente 

de nova conclusão.

4. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

5. Após, volvam-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 7. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 89055 Nr: 4798-46.2013.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edivanio de Santana Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

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

Mato Grosso - OAB:

 Vistos;

Ante o teor de fls. 120/121, dê-se vista dos autos ao Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, para manifestação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 87478 Nr: 3265-52.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTRA ADMINISTRATORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROBERTO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:196461/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 128/130, posto que, determino a realização de 

avaliação e penhora dos imóveis informados às fls. 129.

 Com o retorno da missiva, volvam-me os autos conclusos para 

designação de data para realização de praça.

 Cumpra-se.

Expeça o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 48274 Nr: 104-05.2011.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSINALDO EUCLIDES DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Levando-se em consideração que a parte impugnada concordou com o 

cálculo apresentado pela impugnante (fls. 217/218), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 212/214, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, dê-se novas vistas à embargada.

 4. Após, tornem-me os autos conclusos.

5. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 105985 Nr: 5467-31.2015.811.0008

 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: JOSE RAIMUNDO RODRIGUES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RODRIGUES DA CRUZ, MARIA 

ANTONIA PRATES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e com tais considerações, HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a partilha de fls. 25/37, 

relativa aos bens deixados pelo falecido Antônio Rodrigues da Cruz e 

Maria Antônia Prates da Cruz, ressalvados erros, omissões ou eventuais 

direitos de terceiros e, por consequência julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 269, III do Código de Processo 

Civil.Cientifique-se a Fazenda Pública Estadual.Após o trânsito em julgado 

e a cientificação da Fazenda Estadual, condição para a expedição do 

formal de partilha, expeça-se o competente formal de partilha (artigo 659, 

§ 2º, do CPC).Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 86762 Nr: 2560-54.2013.811.0008

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853-A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT-8.530-A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco Honda 

S.A em face de Ricardo Santos Souza, todos qualificados nos autos, 

pelos fatos e fundamentos narrados na inicial.

2. Analisando detidamente os autos, a parte autora fora devidamente 

intimada às fls. 81, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo sem 

manifestação, consoante certidão de fls. 82.

 3. Vieram-me os autos conclusos.

É breve o relatório. Fundamento e Decido.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias, consoante atestam as certidões de fls. 

81/82.

5. Pelo que se colhe dos autos, o embargante não promoveu o regular 

andamento processual, fato que impõe a extinção do processo nos termos 

do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

6. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil.

7. Custas, se houver, pela parte autora.

8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 100619 Nr: 2021-20.2015.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 
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Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D A DE MELO FILHO E MELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Ante o teor da certidão de fls. 51, ao arquivo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132967 Nr: 269-08.2018.811.0008

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CICERO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETACH 

VILELA - OAB:16.261 OAB/MT, KÉSSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:MT-19952-O, WILKER CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Pedido Cautelar Antecedente de Exibição de Documentos 

proposto por Jose Cicero dos Santos, em face de Ympactus Comercial 

LTDA (qualificados nos autos).

2. Compulsando os autos com vagar, verifica-se que às fls. 14 fora 

determinado à parte autora emendar a inicial para recolher custas e taxas 

judiciárias, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito.

 3. Devidamente intimada, a autora reiterou o pedido inicial quanto à justiça 

gratuita, sustentando que não possui condições de arcar com as 

despesas processuais (fls. 16/18).

 4. Vieram-me os autos conclusos.

É breve o relatório. Fundamento e decido.

5. De proêmio, pelo que se colhe dos autos, a parte demandante não 

aportou aos autos a devida guia e comprovante de recolhimento das 

custas e taxas judiciárias, deixando de cumprir o determinado às fls. 14. 

Sendo assim, à luz do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial, o 

que se amolda perfeitamente ao presente caso.

6. Outrossim, cumpre dizer que a legislação processual civil em vigor é 

clara ao disciplinar os modos de extinção do processo sem resolução do 

mérito, e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no art. 485, I, do 

Código de Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito por 

indeferimento da petição inicial.

7. Feitas tais considerações, e, considerando que a parte autora não 

cumpriu a diligência determinada, mesmo após ser intimada, evidencia-se 

que a extinção do processo nos termos dos artigos 321, parágrafo único 

c/c 485, I, do Estatuto Processual Civil vigente é medida a ser imposta.

8. Diante do exposto, indefiro a inicial, e, por conseguinte, julgo EXTINTO o 

processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, I, do 

Código de Processo Civil.

 9. Custas pendentes, pela requerente.

10. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136080 Nr: 2190-02.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. De proêmio, anoto que o(a) requerente não aportou aos autos cópia 

integral da decisão que indeferiu o requerimento na esfera administrativa 

(Autarquia Federal – Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS).

 2. Deste modo, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) 

dias emende a inicial, juntando aos autos cópia da decisão de 

indeferimento administrativo do benefício pleiteado, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do artigo 321 do Novo Código de Processo Civil.

3. Realizada a emenda no prazo assinalado, tornem-me os autos 

conclusos para análise da tutela pleiteada.

4. Em caso de inércia, certifique-se e conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136074 Nr: 2184-92.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CANUTA PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas na Lei n.º 

1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que o requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário a autora.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pela 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida, considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, sendo que elementos de 

convicção não podem ser considerados como prova inequívoca para os 

fins do art. 300 do Novo Código de Processo Civil, havendo, portanto, 

necessidade de instrução processual para aferição da qualidade de ser 

o(a) autor(a) segurado(a) especial.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136073 Nr: 2183-10.2018.811.0008

 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: NELSON FAGUNDES DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. De proêmio, desentranhe-se a contrafé encartada às fls. 18/26.

 2. Ademais, anoto que o(a) requerente não aportou aos autos cópia 

integral da decisão que indeferiu o requerimento na esfera administrativa 

(Autarquia Federal – Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS).

 3. Deste modo, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) 

dias emende a inicial, juntando aos autos cópia da decisão de 

indeferimento administrativo do benefício pleiteado, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do artigo 321 do Novo Código de Processo Civil.

4. Realizada a emenda no prazo assinalado, tornem-me os autos 

conclusos para análise da tutela pleiteada.

5. Em caso de inércia, certifique-se e conclusos.
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6. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136124 Nr: 2215-15.2018.811.0008

 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: GENARIO SANTOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. De proêmio, anoto que o(a) requerente não aportou aos autos cópia 

integral da decisão que indeferiu o requerimento na esfera administrativa 

(Autarquia Federal – Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS).

 2. Deste modo, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) 

dias emende a inicial, juntando aos autos cópia da decisão de 

indeferimento administrativo do benefício pleiteado, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do artigo 321 do Novo Código de Processo Civil.

3. Realizada a emenda no prazo assinalado, tornem-me os autos 

conclusos.

4. Em caso de inércia, certifique-se e conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136077 Nr: 2187-47.2018.811.0008

 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: SEBASTIANA BATISTA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas na Lei n.º 

1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que o requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário a autora.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pela 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida, considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, sendo que elementos de 

convicção não podem ser considerados como prova inequívoca para os 

fins do art. 300 do Novo Código de Processo Civil, havendo, portanto, 

necessidade de instrução processual para aferição da qualidade de ser 

o(a) autor(a) segurado(a) especial.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136078 Nr: 2188-32.2018.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a requerente as isenções previstas na Lei n.º 

1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que a requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário a autora.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pela 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida, considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, a partir do instante em que a 

autora visa afastar análise documental realizada pelo requerido, em 

relação a qual milita presunção de legalidade por se tratar de ato de 

entidade pública, sendo que elementos de convicção não podem ser 

considerados como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo 

Código de Processo Civil.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 132209 Nr: 7809-44.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE WEMERSON DA SILVA, WALLYSON 

JOSE SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 iNTIMAR A DEFESA DOS RÉUS PARA APRESENTAR OS MEMORIAIS, NO 

PRAZO DE 05 DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 125227 Nr: 3816-90.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 Intima-se o Douto Advogado Gláucio Araújo de Souza para 

contra-arrazoar a apelação interposta, no prazo de 08 (oito) dias.

Daniel de Oliveira Antoniassi - 34782
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 46631 Nr: 2797-93.2010.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDCDBDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): APARECIDO PEREIRA LEITE, Rg: 

1813293-6, Filiação: João Pereira Leite e de Rosa da Conceição Pereira, 

data de nascimento: 31/12/1983, brasileiro(a), natural de Barra do 

Bugres-MT, solteiro(a), vaqueiro, Telefone 9926 6839. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR O RÉU PARA COMPARECER NA SESSÃO DE 

JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, QUE OCORRERÁ NO DIA 07 DE 

JUNHO DE 2018, ÀS 08:00 HORAS, NO FÓRUM DE BARRA DO 

BUGRES/MT

Despacho/Decisão: Autos: 2797-93.2010.811.0008 - Código: 46631R E L 

A T Ó R I OO Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou 

Aparecido Pereira Leite, qualificado, como incursos nas sanções penais 

do art. 121, §2°, inciso I c/c art. 14, inciso II do CPB porque, segundo a 

exordial acusatória, no dia 28 de dezembro de 2009, na Rua Projetada, 

Casa 43, Cohab Nova, Bairro Planalto, Porto Estrela, termo desta Comarca, 

utilizando de um pedaço de madeira, teria desferido um golpe em Gislayne 

Pereira de Oliveira, cujo óbito não adveio porque desmaiou em razão da 

pancada, tendo o denunciado empreendido fuga.Segundo a exordial, no 

dia 27/12/2009 o denunciado saiu da residência do casal para dar uma 

volta e retornou tarde da noite, gerando discussão entre o casal, tendo a 

vítima ido pernoitar na casa de sua irmã.No dia posterior, por volta de 

08:00 horas, a vítima retornou para sua residência na companhia de sua 

irmã. Após a irmã de Gislayne sair da residência, o denunciado trancou as 

portas e pegou um pedaço de madeira.Discorre a denúncia que nesse 

momento começaram a discutir e o acusado desferiu um golpe na cabeça 

da vítima, causando-lhe lesão na região frontal parietal direita, a qual não 

veio a óbito porque desmaiou em razão da pancada e o denunciado, 

pensando que ela já estivesse morta, saiu correndo em fuga.A denúncia 

foi recebida às fls. 69/70 e, citado (fl. 93), o acusado apresentou resposta 

escrita às fls. 76/77.Após, o feito foi incluso em pauta (fl. 83), onde foram 

ouvidas testemunhas de acusação e defesa em duas oportunidades (fls. 

89/91 e 103/105).O Ministério Público apresentou memorial e pugnou pela 

pronúncia do acusado na forma descrita na exordial (fls. 106/111).A 

Defesa, por sua vez, postulou pela desclassificação do delito para lesão 

corporal grave e, subsidiariamente, que seja afastada a qualificadora do 

motivo torpe (fls. 112/114).Encerrando a primeira fase do procedimento, 

foi pronunciado o acusado Aparecido Pereira Leite, encaminhado para ser 

julgado pelo juiz natural, o Tribunal do Júri, por infração, em tese, art. 121, 

§2°, inciso I c/c art. 14, inciso II do CPB, mantida pelo RESE n° 65698/2017 

(fls. 169/179), figurando como vítima Gislayne Pereira de Oliveira.Cumprida 

a fase do art. 422 do CPP, o MPE e a DPE arrolaram testemunhas (fls. 

181/182 e 189).Posto isso, designa-se o dia 07de junho de 2018, às 08:00 

horas para a realização de sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri do 

acusado Aparecido Pereira Leite.Intimem-se as testemunhas 

arroladas.Providencie sete cópias da pronúncia e deste relatório.É o 

sucinto relatório (CPP, 423, I).Expeça-se o necessário.Barra do 

Bugres/MT, 18 de abril de 2018.João Filho de Almeida PortelaJuiz 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, DANIEL DE OLIVEIRA 

ANTONIASSI, digitei.

Barra do Bugres, 25 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: 0500037-75.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO FRANCISCO NERES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA CAPRIOLLI GONÇALVES OAB - MT0012855A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO DOS SANTOS PEREIRA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, do r. 

despacho ID do documento: 12023041. “....INTIME-SE a parte autora a 

dizer o que for de seu interesse no prosseguimento processo, no prazo 

de quinze (15) dias, sob pena de extinção. ” O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

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

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Comarca de Campo Novo do Parecis

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 05/2018/DF

 O(A) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito e Diretor(a) Titular do Foro da 

Comarca de Campo Novo do Parecis, no uso de suas atribuições legais, 

considerando o disposto no Provimento 6/2014/CM, de 07.3.2014, torna 

público, para ciência dos interessados, a abertura de processo seletivo 

com a finalidade de credenciar Pessoas Físicas na área de Psicologia, 

cujo procedimento obedecerá às regras estabelecidas neste edital.

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente certame o credenciamento de Pessoa 

Física para atuar na área de Psicologia na Comarca de Campo Novo do 

Parecis/MT.

2. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO:

3.1. O Processo Seletivo será composto pelas seguintes fases:

a) divulgação do edital;

b) inscrição dos interessados;

c) análise da documentação e do currículo;

d) divulgação dos interessados habilitados;

3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. As inscrições deverão ser realizadas no período de 02/05/2018 a 

11/05/2018, na Diretoria do Foro, situado na Av. Rio Grande do Sul, nº 

731-NE, Centro, Campo Novo do Parecis, nos termos do artigo 4º do

 Provimento 6/2014/CM.

4. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO

4.1. São requisitos para o credenciamento de Assistentes Sociais e 

Psicólogos de que trata o Provimento 6/2014-CM:

I. Ter sido selecionado no Processo Seletivo;

II. Ser maior de vinte e um (21) anos;

III. Não possuir antecedentes criminais.

IV. Ser bacharel em Serviço Social e/ou Psicologia, por instituição 

devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação, e com registro no 

Conselho Regional na respectiva área profissional;

5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

 5.1. O requerimento (Anexo I), a ser protocolado na (unidade judiciária), 

deverá estar instruído com as seguintes peças:

a) ficha cadastral - Anexo II;

b) declaração acerca da veracidade das informações prestadas e de 

pleno conhecimento e concordância com os termos deste edital, sob as 

penas da

 lei - Anexo III;

c) declaração de relação de parentesco – Anexo IV;

d) documentação indicada no subitem 5.2.

5.2. Com o requerimento, o interessado deverá apresentar os seguintes 

documentos:

I - cópia autenticada da Carteira de Identidade;

II – cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

III - certidões negativas criminais expedidas pelas Justiças Estadual e 

Federal;

IV - cópia autenticada do diploma de curso superior;

 V - cópia autenticada dos títulos que venham a ser apresentados;

VI - certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à 

profissão do candidato;

VII - atestado de sanidade física e mental;

VIII - declaração de parentesco (Anexo IV);
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IX - declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as regras 

estabelecidas neste Provimento;

X - duas fotografias 3x4 recentes.

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

6.1. O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por 

meio de análise de currículo, efetuado pela Diretoria do Fórum da Comarca 

de Campo Novo do Parecis/MT, sendo a nota composta da seguinte forma:

6.1.1. O tempo de serviço público tem o valor de 1 (um) ponto a cada ano 

de exercício, não podendo exceder o total de 2 (dois) pontos.

6.1.2. O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,6 (seis 

décimos) de ponto a cada ano de exercício, não podendo exceder o total 

de 3 (três) pontos.

6.1.2.1. O tempo de serviço público excedente, não utilizado no subitem 

6.1.1, poderá ser aproveitado sob as regras do subitem 6.1.2.

6.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído o 

título de graduação requerido para o credenciamento, contados da forma 

seguinte:

a) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, na área específica 

de credenciamento, são atribuídos 3 (três) pontos;

b) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área 

específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;

c) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, na área específica de 

credenciamento, são atribuídos 2 (dois) pontos;

d) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área 

específica de credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco 

centésimos) de ponto;

e) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em 

vigor, na área específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;

f) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em 

vigor, que não seja na área específica de credenciamento, é atribuído 0,5 

(cinco décimos) de ponto;

g) À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na 

área específica de credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco 

centésimos) de ponto.

6.1.3.1. A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder 

aos 5 (cinco) pontos previstos.

6.1.3.2. É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de 

cada título, não se admitindo a concessão de dilação de prazo para esse 

fim.

 6.1.3.3. Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma 

estabelecidos neste edital.

6.2. Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste 

edital, das condições gerais e particulares de seu objeto, não podendo 

invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do seu 

adimplemento, não sendo aceitas reivindicações posteriores nesse 

sentido.

6.3. Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos que 

atenderem plenamente as exigências deste edital e do Provimento 

6/2014/CM.

 7. DO CREDENCIAMENTO

7.1. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento 6/2014/CM.

7.2. O Processo Seletivo, de que trata este edital, terá validade de 2 (dois) 

anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. Os profissionais que serão credenciados estarão sujeitos às 

normativas especificadas pelo Provimento 6/2014/CM, disponibilizado no 

Diário da Justiça Eletrônico – MT n.º 9.255, de 13/3/2014.

8.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão 

devolvidos.

E para que chegue ao conhecimento de todos, é que foi expedido o 

presente edital.

Campo Novo do Parecis/MT, 24 de abril de 2018.

Claudia Anffe Nunes da Cunha

Juiz(a) de Direito e Diretor(a) do Foro da

Comarca de Campo Novo do Parecis/MT

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 3751 Nr: 1284-13.2000.811.0050

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA, CAROLINA 

VITORIA DE CASTRO ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maury Borges da Silva - 

OAB:10.129/MT

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 412 Nr: 282-42.1999.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMAGRAN DOURADOS PRODUTOS AGRO 

INDUSTRIAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. A. ALBERT - ME - BORRACHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES JOSÉ GEIER - 

OAB:4911, Nelir Fátima Jacoboswski - OAB:OAB / 3.437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca do decurso de suspensão dos autos , no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1546 Nr: 1411-82.1999.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SEMENTES 

MANGUEIRINHA LTDA, MIGUEL CARLOS RODRIGUES DE AGUIAR, NILTON 

JOSE RITZMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca do decurso de suspensão dos autos , no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 79767 Nr: 652-25.2016.811.0050

 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: CBC, FBC, JB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DE FÁTIMA LANI - 

OAB:16.059/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, certifico que a contestação é tempestiva, sendo assim, 

impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a parte autora, na 
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pessoa de seu advogado, via DJE, para que, querendo, apresente 

impugnação a contestação, no prazo de 10 (dez) dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 90522 Nr: 2143-33.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS 

AGROPECUÁRIOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeri Adriano Ramos Machado, CAROLINA 

INTROVINI ZANATTA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198.905/SP, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27.141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 98635 Nr: 1408-63.2018.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA -MT, 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS - 

SICREDI CELEIRO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12.113/MT, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 40587 Nr: 838-87.2012.811.0050

 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: LUCIO GARCIA DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO MOTTA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA SACARDI BIUDES 

RUBERT - OAB:7286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH 

- OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que sejam intimadas as 

partes , na pessoa de seus advogados, para que, querendo, se 

manifestem acerca da proposta de honorários de fls. 448, no prazo legal. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 90747 Nr: 2275-90.2017.811.0050

 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: IHARABRAS S/A INDÚSTRIAS QUÍMICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA GARCIA MOTA ALMEIDA, 

ADEMAR DANIEL DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MUCCI LOUREIRO DE 

MELO - OAB:144880, MICHEL CARLOS MARIZ TEIXEIRA - 

OAB:225310/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 64704 Nr: 2731-79.2013.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERALDO DE LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE PAUTA DE JULGAMENTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI

PRAZO 20 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): EXTRAORDINÁRIA 

DESIGNADA PARA O DIA 07/05/2018 ÀS 12H00MIN

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Djuliani Fernando 

Ceccato, digitei.

Campo Novo do Parecis, 16 de março de 2018

Pedro Davi Benetti Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81079 Nr: 1394-50.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO do denunciado, acima qualificado, para que 

apresente defesa no prazo legal.

Resumo da Inicial: No mê sde julho de 2015 em Campo Novo do Parecis - 

MT, JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS ameaçou sua fliha, de causar-lhe mal 

injusti e grave.

Despacho/Decisão: Autos nº 1394-50.2016.811.0050 (Código 

81079)Autor: Ministério PúblicoRéu: José Raimundo dos 

SantosVistos.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. 42.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.
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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

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80531 Nr: 1061-98.2016.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLMIR BRUGNERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON JOÃO ADENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 

3.585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197, MARGARETE DA GRAÇÃ BLANCK M. SPADONI - OAB:

 Vistos,

Intime-se a parte exequente, por meio de seu patrono, via DJE, para que 

no prazo de quinze dias, manifeste o que entender de direito, bem como 

junte aos autos cópia do acórdão proferido no recurso de agravo de 

instrumento promovido em face da decisão que condenou o ora executado 

em litigancia de má-fé.

Com o decurso do prazo, certifique e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80207 Nr: 883-52.2016.811.0050

 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: VDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSDS

 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:

 Vistos.

Considerando que a parte autora não compareceu a audiencia de 

conciliação, proceda-se as diligências necessárias para a citação da 

parte requerida.

Se citada, certifique quanto ao oferecimento de resposta/contestação, no 

prazo legal.

Em seguida, intime-se a parte autora para que, querendo, manifeste o que 

entender de direito no prazo de quinze dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92132 Nr: 3067-44.2017.811.0050

 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: CAPITAL DIESEL COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO STUMM - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AVELINO TAVARES JUNIOR - 

OAB:3.633/MT, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB:279654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista o retorno do AR, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de quinze dias, apresente o atual endereço da parte requerida, sob 

pena de extinção do feito.

Com a apresentação do endereço, tornem os autos conclusos para 

designação de nova data para realização de audiencia de conciliação.

Todavia, se a parte autora manifestar o desinteresse na realização da 

audiencia de conciliação, CITE-SE a parte requerida, no endereço a ser 

apresentado para que, no prazo legal, apresente contestaçao sob pena 

de revelia.

Com ou sem contestação, decorrido o prazo da parte requerida, intime-se 

a parte autora para manifestar o que entender de direito no prazo de 

quinze dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 77345 Nr: 3588-57.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON NICOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ THOMÉ PREDIGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HONÓRIO DE CASTRO - 

OAB:3541-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, EURÍPEDES GOMES PEREIRA BRÁS - 

OAB:3738MT

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para o fim de 

declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes a partir do 

inadimplemento da segunda parcela, que se deu no dia 10/03/2014 e, via 

de consequencia, reintegrar o autor na posse do imóvel rural, na quantia 

de 343,2758 has, dentro de uma área maior de 423,5794, denominada 

Fazenda Suelo, localizada na Gleba Sucuruína II – B, neste município de 

Campo Novo do Parecis, dentro das divisas e confrontações 

especificadas na Matrícula nº 16.341, Ficha 001, Livro 02, do Cartório de 

Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT, adquirida de Mario Golon e 

Marli Oliveira Golon.Concomitantemente, condeno o requerido ao 

pagamento das perdas e danos equivalentes a multa contratual e 

arrendamento da terra nua a partir do dia 10/03/2014, acrescidos de 

correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% 

ao mês a contar da citação.Face à sucumbência mínima por parte da 

autora, eis que o feito foi julgado parcialmente procedente, arcará a parte 

requerida com o pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação 

(art. 85, § 2º, do CPC), que será apurada em liquidação de 

sentença.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas 

legais.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 04 de 

abril de 2.018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-55.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO CEZAR MACEDO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTAL DE DOCUMENTOS S.A. (REQUERIDO)

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 CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000127-55.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da juntada do aviso de recebimento. Campo Novo do Parecis-MT, 

Quarta-feira, 25 de Abril de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000533-13.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA PAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA MUNDIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000533-13.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da juntada do AVISO DE RECEBIMENTO. Campo Novo do 

Parecis-MT, Quarta-feira, 25 de Abril de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora 

Judiciária

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000342-28.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALECIO SCHENKEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000342-28.2018.8.11.0051 Consignação Despacho. Vistos etc. 

Nos termos do art. 292, §§ 1º e 2º, do novo Código de Processo Civil, o 

valor da causa para as ações que pedirem prestações vencidas e 

vincendas considerará o valor de umas e outras, limitada, no caso de 

prestações vincendas, ao valor anual. Dito isso, e analisando-se os 

valores que se pretende consignar, percebe-se equívoco do Requerente 

ao dar à causa o valor simbólico de apenas R$ 1.000,00. Portanto, 

INTIME-SE o Requerente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, emende a 

inicial, dando valor à causa nos termos do art. 929, §§ 1º e 2º, do NCPC. 

No mesmo ato, o Requerente deverá efetuar o recolhimento das custas 

complementares, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 24 

de abril de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000343-13.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON BENEDITO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT0010405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINY ADIB NAF PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000343-13.2018.8.11.0051 Exoneração de Prestação 

Alimentícia Decisão. Vistos etc. Como se sabe, a ação de revisão da 

prestação alimentícia, seja na modalidade de majoração, redução ou de 

extinção da verba, segue o mesmo rito da ação para sua fixação, bem 

disciplinada na Lei 5.478/68. Entre as tantas particularidades do rito, 

insere-se a possibilidade de serem fixados alimentos provisórios, assim 

entendidos aqueles devidos em face da relação parental. Evidente, então, 

que também para a revisão e exoneração da prestação alimentícia se 

admite a análise liminar da pretensão do autor, seja ela para majorar, 

reduzir ou mesmo extinguir a obrigação correspondente. Na ação de 

alimentos, por força do art. 4º da Lei 5.478/68, a simples comprovação da 

relação parental já é suficiente para autorizar a fixação de alimentos 

provisórios. O quantum da obrigação, porém, caberá ao juiz, analisadas as 

circunstâncias do caso. A ação de revisão, por outro lado, partindo já de 

uma prestação já definida, tem como intuito apenas a alteração daquele 

quantum. Nota-se, então, que assim a ação de alimentos como a revisional 

buscam, no contexto das partes, as diretrizes necessárias ao 

estabelecimento dos limites da prestação alimentícia. Apesar dessa 

aparente coincidência, mostra-se mais árduo o caminho a ser percorrido 

pelo pretendente a uma revisão ou a exoneração de prestação alimentícia. 

É que, nas ações ajuizadas em prol do alimentando, a própria lei vê, na 

natureza da verba, em regra indispensável à manutenção da pessoa, 

motivo bastante para presumir a urgência. Tanto é que decreta a pronta 

fixação de alimentos provisórios, independentemente de qualquer 

valoração acerca da urgência. Veja: “Art. 4º. As despachar o pedido, o 

juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, 

salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita.” 

Nota-se, aliás, que só não serão fixados alimentos provisórios se o 

próprio credor declarar que deles não necessita, em verdadeira inversão 

da regra comum a todos os pedidos antecipatórios ou cautelares. Além 

disso, sabe-se que a inexistência de coisa julgada em seu aspecto 

material não admite que as prestações fixadas judicialmente sejam 

alteradas ao léu. Bem ao contrário, como já antecipado, desde que 

mantidas aquelas circunstâncias que gravitavam em torno da ação 

original, não há falar-se em modificação do valor. A sentença na ação de 

alimentos, pois, não deixa de manter aquela sua qualidade de 

imutabilidade, mas apenas se mantidas as mesmas circunstâncias. Nesse 

sentido, aliás, o art. 15 da Lei 5.478/68: “Art. 15. A decisão judicial sobre 

alimentos não transita em julgado e pode a qualquer tempo ser revista, em 

face da modificação da situação financeira dos interessados.” Nessa 

mesma toada, o disposto no art. 1.699 do NCC: “Art. 1.699. Se, fixados os 

alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, 

ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, 

conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do 

encargo.” Tudo isso para concluir que a pretensão de revisão ou de 

extinção depende de prova bastante, ao contrário da pretensão do credor, 

escorada que é, pela própria lei, em presunção de urgência. Pretendida a 

satisfação liminar da pretensão revisional, caberá ao autor a pronta 

demonstração da relevância de seu pedido, comprovando a alteração 

daquele contexto anterior, necessária para modificação da prestação. 

Além disso, evidentemente, há que comprovar a urgência de vulto 

significativo, capaz de sobrepujar até mesmo a presunção legal 

estabelecida em favor do alimentando. No caso dos autos, o Requerente 

busca a exoneração da prestação alimentícia, inclusive liminarmente, sob 

o argumento de que a maioridade da Requerida, agora profissional liberal, 

bastaria para demonstrar a impertinência do benefício. Realmente, se bem 

observados os documentos que instruem a inicial, constata-se que a 

Requerida, agora com 24 anos de idade, formou-se em odontologia e teve 

seu registro deferido pela organização profissional correspondente. Em 

outras palavras, a maioridade, já de longa data, acompanhada da prova de 

registro profissional, autoriza a presunção da inexistência do requisito 

previsto no art. 1.695 do NCC. Decido. DEFIRO, pois, o pedido liminar para 

suspender a obrigação alimentícia até o julgamento definitivo do feito. 

OFICIE-SE à Secretaria Estadual correspondente, informando sobre a 

presente decisão, a fim de que seja sobrestado o desconto da prestação 

alimentícia dos vencimentos do Requerente. CITE-SE a Requerida e 

INTIME-SE o Requerente, este só na pessoa de seu ilustre Procurador, a 

fim de que compareçam, perante o Núcleo de Conciliação desta Comarca, 

à audiência de mediação a ser oportunamente designada, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 

8º, do NCPC). Nos termos do art. 695, § 1º, do NCPC, o mandado de 

citação deverá conter apenas os dados necessários à audiência, sem a 

cópia da petição inicial, mas assegurando-se à Requerida o direito de 

examinar os autos a qualquer tempo. Se impossível o acordo, e bem assim 

na hipótese de ausência, a Requerida poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC). Por fim, na forma do art. 99, § 3º, do 

NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 25 de abril 

de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000354-42.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA OZUNA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000354-42.2018.8.11.0051 Declaratória Decisão. Vistos etc. Em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024526/4/2018 Página 306 de 598



que pesem as alegações da Requerente, entendo impossível a 

antecipação de tutela, já que, como se infere do extrato da Serasa, a 

anotação que se pretende excluir liminarmente teria sido registrada em 29 

de junho de 2015, há quase três anos, portanto. Ora, data maxima venia, o 

transcurso de tal período de tempo já indica ausente um dos requisitos 

básicos e essenciais à antecipação do provimento judicial, qual seja, o 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. A situação 

contra qual se volta a Requerente já se encontra, ao menos para o efeito 

de antecipação de tutela, consolidada pelo decurso do tempo. O próprio 

prazo de três anos já indica que o eventual direito da Requerente não 

sofre do mal do periculum in mora e, se tanto pôde esperar para o 

ajuizamento da ação, certamente que pode esperar o decurso do prazo de 

resposta. De fato, no âmbito dos processos judiciais, a regra é a de 

colher-se a oitiva de ambas as partes antes de qualquer pronunciamento, 

nomeadamente aqueles que se inclinam à imposição de obrigações aos 

litigantes. Aliás, pela importância, o princípio é de sede constitucional: “Art. 

5º. (…) LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 

acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com 

os meios e recursos a ela inerentes;” Só se admite o afastamento pontual 

do contraditório quando imprescindível à eficácia de eventual 

pronunciamento judicial. É que, nessa hipótese, àquela garantia se opõe 

outra, também de residência constitucional, referente à inafastabilidade da 

jurisdição. Óbvio que, se em risco o próprio direito subjetivo de ação, 

impõe-se a postergação da garantia do contraditório apenas para a 

manutenção das coisas em seu estado atual, colhendo-se ao depois a 

manifestação da parte contrária. No mesmo sentido: “Se a agravante 

emprestou o veículo em novembro de 2001 e aguardou, por quase dois 

anos, para pleitear em juízo a retomada do bem, não se mostra presente o 

periculum in mora, requisito para a concessão da medida liminar pleiteada.” 

(TJDF - Tribunal de Justiça do Distrito Federal – Agravo de Instrumento 

20030020091801AGI /DF - 2a Turma Cível) Decido. INDEFIRO, portanto, o 

pedido de antecipação de tutela, já que ausente o perigo de demora. 

CITE-SE a Requerida e INTIME-SE a Requerente, esta só na pessoa de seu 

ilustre Procurador, a fim de que compareçam, perante o Núcleo de 

Conciliação desta Comarca, à audiência de mediação a ser oportunamente 

designada, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC). Se impossível o acordo, e 

bem assim na hipótese de ausência, a Requerida poderá oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da 

audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC). Por fim, na forma do art. 

99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 25 

de abril de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139321 Nr: 10576-23.2017.811.0051

 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: Rodrigo Alessandro Barbosa Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanildo Morais de Lima, Embratel TVSAT 

Telecomunicações S/A, Regina de Oliveira Brito, Jadson Gonzaga Moreno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELDER KENNIDY DE ALMEIDA 

SANTOS - OAB:18890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 27/04/2018, às 15h30min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 108996 Nr: 2099-45.2016.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mayara Bendô Lechuga 

Goulart - OAB:20191/A

 Nos termos da legislação vigente, considerando a manifestação retro 

juntada, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE AUTORA, no prazo de 

15 dias, manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127629 Nr: 4556-16.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djalma José de Souza Brasileiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:MT/5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo solicitar o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 121913 Nr: 2023-84.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: METALURGICA RAMASSOL IMPERIAL, José Aparecido 

Ramalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zeni Comercio de Materiais de Construção Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NAVARRO SILVA - 

OAB:260233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislção vigente, considerando que a parte executada 

fora devidamente citada e, até a presente data, não se manifestou, 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, 

indicar o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 115444 Nr: 4891-69.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS FILHO E CORONEL LTDA ME, 

Osmarino Mateus Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, considerando o pedido de adjudicação, 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE EXECUTADA manifestar-se, 

conforme determina o artigo 876, § 1º, I, CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145885 Nr: 3029-92.2018.811.0051

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jucinira Corrêa de França - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 3029-92.2018.811.0051 - 145885

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista a informação de que a ordem de prisão já foi devidamente 

cumprida, OFICIE-SE ao Juízo Deprecante comunicando a efetividade da 

medida.

No mais, em não havendo ordem de soltura, aguarda-se o esgotamento do 

decurso de prazo da ordem.

Esgotado o prazo de 60 (sessenta) dias do cumprimento da ordem de 

prisão, EXPEÇA-SE alvará de soltura.
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Após, DEVOLVA-SE, com as homenagens deste Juízo.

Às providências.

Campo Verde/MT, 24 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17407 Nr: 3308-98.2006.811.0051

 AÇÃO: Liberdade Provisória com ou sem fiança->Liberdade->Medidas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Weverson Diniz Coelho da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Ferreira Vitorino - 

OAB:11115/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALBERTO DURANTI, 

para devolução dos autos nº 3308-98.2006.811.0051, Protocolo 17407, 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): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135836 Nr: 8683-94.2017.811.0051

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMQA, FCQdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz 

Rodrigues-Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, NO PRAZO DE 15 DIAS, manifestar-se sobre a certidão 

do Oficial de Justiça, devendo solicitar o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145875 Nr: 3019-48.2018.811.0051

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilene Panizio Gottardo, Jaqueline Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Vieira dos Santos 

Fernandes-Defensora Pública - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória

Decisão.

Vistos etc.

CUMPRA-SE com urgência, inclusive no plantão judiciário.

 Após, DEVOLVA-SE, com as homenagens do Juízo.

Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 25 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144455 Nr: 2463-46.2018.811.0051

 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: Rosiley Ferri Linhares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2478-15.2018.811.0051 - 144545RevisionalDecisão.Vistos 

etc.Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC:“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.”Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto pertinente o deferimento 

do pedido liminar.É que, de breve análise da inicial é suficiente para a 

verificação de que o contrato discutido pela Parte foi firmado há 

aproximadamente três anos.Assim, se a Parte requerente pôde aguardar 

tanto tempo da realização do negócio jurídico para o ajuizamento da ação, 

por certo que pode esperar ao menos a manifestação da Requerida.A 

toda evidência, na conjugação de tais circunstâncias, mostra-se razoável 

aguardar a integralização do polo passivo e o decurso do prazo para 

resposta para, só depois, passar-se à análise do pedido 

antecipatório.Decido.POSTERGO, pois, o pedido antecipatório aduzido pela 

Requerente para depois do prazo de resposta.CITE-SE a Requerida e 

INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre Procurador 

(art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, § 8º, do NCPC).Embora a Parte requerente tenha se oposto à 

audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC)....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144545 Nr: 2478-15.2018.811.0051

 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: Geraldo Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2478-15.2018.811.0051 - 144545RevisionalDecisão.Vistos 

etc.Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC:“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.”Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto pertinente o deferimento 

do pedido liminar.É que, de breve análise da inicial é suficiente para a 

verificação de que o contrato discutido pela Parte foi firmado há 

aproximadamente três anos.Assim, se a Parte requerente pôde aguardar 

tanto tempo da realização do negócio jurídico para o ajuizamento da ação, 

por certo que pode esperar ao menos a manifestação da Requerida.A 

toda evidência, na conjugação de tais circunstâncias, mostra-se razoável 

aguardar a integralização do polo passivo e o decurso do prazo para 

resposta para, só depois, passar-se à análise do pedido 

antecipatório.Decido.POSTERGO, pois, o pedido antecipatório aduzido pela 

Requerente para depois do prazo de resposta.CITE-SE a Requerida e 

INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre Procurador 

(art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, § 8º, do NCPC).Embora a Parte requerente tenha se oposto à 

audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC)...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144336 Nr: 2413-20.2018.811.0051

 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: Edilene da Silva Baptista.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Autos nº. 2413-20.2018.811.0051 - 144336RevisionalDecisão.Vistos 

etc.Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC:“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.”Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto pertinente o deferimento 

do pedido liminar.É que, de breve análise da inicial é suficiente para a 

verificação de que o contrato discutido pela Parte foi firmado há 

aproximadamente três anos.Assim, se a Parte requerente pôde aguardar 

tanto tempo da realização do negócio jurídico para o ajuizamento da ação, 

por certo que pode esperar ao menos a manifestação da Requerida.A 

toda evidência, na conjugação de tais circunstâncias, mostra-se razoável 

aguardar a integralização do polo passivo e o decurso do prazo para 

resposta para, só depois, passar-se à análise do pedido 

antecipatório.Decido.POSTERGO, pois, o pedido antecipatório aduzido pela 

Requerente para depois do prazo de resposta.CITE-SE a Requerida e 

INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre Procurador 

(art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, § 8º, do NCPC).Embora a Parte requerente tenha se oposto à 

audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC).,,,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144780 Nr: 2568-23.2018.811.0051

 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: Dacir Franklin Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2568-23.2018.811.0051 - 144780RevisionalDecisão.Vistos 

etc.Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC:“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.”Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto pertinente o deferimento 

do pedido liminar.É que, de breve análise da inicial é suficiente para a 

verificação de que o contrato discutido pela Parte foi firmado há 

aproximadamente um ano.Assim, se a Parte requerente pôde aguardar 

tanto tempo da realização do negócio jurídico para o ajuizamento da ação, 

por certo que pode esperar ao menos a manifestação da Requerida.A 

toda evidência, na conjugação de tais circunstâncias, mostra-se razoável 

aguardar a integralização do polo passivo e o decurso do prazo para 

resposta para, só depois, passar-se à análise do pedido 

antecipatório.Decido.POSTERGO, pois, o pedido antecipatório aduzido pela 

Requerente para depois do prazo de resposta.CITE-SE a Requerida e 

INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre Procurador 

(art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, § 8º, do NCPC).Embora a Parte requerente tenha se oposto à 

audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC)...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127269 Nr: 4402-95.2017.811.0051

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Cesar Crema

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Carlos de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANÍBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:55499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA providenciar o pagamento das diligências do Oficial de 

Justiça devendo, para tanto, retirar a guia para o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça no "site" do TJMT e comprovar o adimplemento no 

processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 130756 Nr: 6189-62.2017.811.0051

 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: Valdirene Pereira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de José Alves Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Botelho de Araújo - 

OAB:14384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE INVENTARIANTE, por meio de seu advogado, no prazo de 20 

(vinte) dias apresentar as primeiras declarações, acompanhadas dos 

documentos cadastrais e fiscais dos bens inventariados, e certidões 

negativas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 121595 Nr: 1903-41.2017.811.0051

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio de Combustível Ipanema Ltda, Antonio Carlos 

Felito, Carla Adriana Felito, Neide Monfernatti Felito

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

Médio Leste de Mato Grosso-SICOOB Primavera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL ANTUNES MACEDO - 

OAB:15674

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE EMBARGADA no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a petição 

retro colacionada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 122485 Nr: 2243-82.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Se-Distribuidora de Alimentos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Soares Lima - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Menegatti - 

OAB:12029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo solicitar o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 105966 Nr: 1198-77.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO REGINALDO ROLDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NELCY RIBEIRO RUEDA, Lélia 

Loyze Ribeiro Rueda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SANABRIA 

CARVALHO - OAB:6413, Remi Cruz Borges - OAB:11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo solicitar o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 101025 Nr: 4414-80.2015.811.0051

 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): Agro Amazônia Agropecuários Ltda, Edson 

Keller, Município de Campo Verde, Luiz Piccinin, Roberto Motta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6454, Marcus Vinicius Gregorio Mundim - OAB:14235, Nelson 

Ricardo Kleim - OAB:MT/16.809

 Autos n° 4414-80.2015.811.0051 - 101025

Ação Civil Pública

Despacho.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido aduzido pela entidade beneficiada, de forma a autorizar a 

utilização do recurso para a melhoria de suas próprias instalações.

Assim, AUTORIZO a transferência do valor depositado à conta corrente 

indicada pela entidade.

Por fim, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, o cumprimento das 

obrigações sucessivas.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 24 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141380 Nr: 991-10.2018.811.0051

 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: Francyslley Sebastião Ribeiro, Junior Gleison Guedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 991-10.2018.811.0051 - 141380RevisionalDecisão.Vistos 

etc.Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC:“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.”Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto pertinente o deferimento 

do pedido liminar.É que, de breve análise da inicial é suficiente para a 

verificação de que o contrato discutido pela Parte foi firmado há 

aproximadamente três anos.Assim, se a Parte requerente pôde aguardar 

tanto tempo da realização do negócio jurídico para o ajuizamento da ação, 

por certo que pode esperar ao menos a manifestação da Requerida.A 

toda evidência, na conjugação de tais circunstâncias, mostra-se razoável 

aguardar a integralização do polo passivo e o decurso do prazo para 

resposta para, só depois, passar-se à análise do pedido 

antecipatório.Decido.POSTERGO, pois, o pedido antecipatório aduzido pela 

Requerente para depois do prazo de resposta.CITE-SE a Requerida e 

INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre Procurador 

(art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, § 8º, do NCPC).Embora a Parte requerente tenha se oposto à 

audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC)....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142734 Nr: 1608-67.2018.811.0051

 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: Luis Conceição Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1608-67.2018.811.0051 - 142734RevisionalDecisão.Vistos 

etc.Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC:“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.”Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto pertinente o deferimento 

do pedido liminar.É que, de breve análise da inicial é suficiente para a 

verificação de que o contrato discutido pela Parte foi firmado há 

aproximadamente três anos.Assim, se a Parte requerente pôde aguardar 

tanto tempo da realização do negócio jurídico para o ajuizamento da ação, 

por certo que pode esperar ao menos a manifestação da Requerida.A 

toda evidência, na conjugação de tais circunstâncias, mostra-se razoável 

aguardar a integralização do polo passivo e o decurso do prazo para 

resposta para, só depois, passar-se à análise do pedido 

antecipatório.Decido.POSTERGO, pois, o pedido antecipatório aduzido pela 

Requerente para depois do prazo de resposta.CITE-SE a Requerida e 

INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre Procurador 

(art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, § 8º, do NCPC).Embora a Parte requerente tenha se oposto à 

audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC)....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141340 Nr: 979-93.2018.811.0051

 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: Volnei Presa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 979-93.2018.811.0051 - 141340RevisionalDecisão.Vistos 

etc.Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC:“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.”Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto pertinente o deferimento 

do pedido liminar.É que, de breve análise da inicial é suficiente para a 

verificação de que o contrato discutido pela Parte foi firmado há 

aproximadamente três anos.Assim, se a Parte requerente pôde aguardar 

tanto tempo da realização do negócio jurídico para o ajuizamento da ação, 

por certo que pode esperar ao menos a manifestação da Requerida.A 

toda evidência, na conjugação de tais circunstâncias, mostra-se razoável 

aguardar a integralização do polo passivo e o decurso do prazo para 

resposta para, só depois, passar-se à análise do pedido 

antecipatório.Decido.POSTERGO, pois, o pedido antecipatório aduzido pela 

Requerente para depois do prazo de resposta.CITE-SE a Requerida e 

INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre Procurador 

(art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, § 8º, do NCPC).Embora a Parte requerente tenha se oposto à 

audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 
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efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC)....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141137 Nr: 901-02.2018.811.0051

 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: PRZ Serviços Eletromecanicos Eirelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 901-02.2018.811.0051 - 141137

Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Analisando a inicial se percebe a ausência de documento essencial, qual 

seja o contrato primário firmado entre a Requerida e a pessoa denominada 

promissário comprador no quadro de resumos apresentado aos autos, 

que deu origem ao contrato de cessão.

Dessa forma, se mostra impossível analisar, por ora, os pedidos iniciais, 

se fazendo necessária a instrução do feito por meio da apresentação dos 

documentos essenciais.

 Isso posto, INTIME-SE a Requerente, pessoalmente se necessário for, 

para que, no prazo de 15 dias, emede a inicial, sob pena de indeferimento 

da inicial.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 23 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117538 Nr: 6127-56.2016.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Neto Ildefonso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AVENIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALERIA CRISTINA BAGGIO 

CARVALHO RICHTER - OAB:4676

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 33696 Nr: 243-22.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genir Lorenzetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Giannetta, Rita de Cássia Pinheiro 

Benevides Gianetta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061, José Antônio Farias - OAB:7487-A, Sonia 

Maria Kai Farias - OAB:8.993A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o executado apresentou os Embargos à Execução 

o qual foi distribuído com o código 140412 e rejeitado liminarmente. INTIMO 

o exequente para impulsionar o feito indicando bens passiveis de penhora 

ou requerer o que entender de direito, no prazo de 05(cinco) dias É o que 

me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 98844 Nr: 3688-09.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rute Marques Presa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Horst Vilmar Fuchs - 

OAB:ES/12.529

 INTIMO a parte executada, na forma do artigo 513, §2º do NCPC, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houve prévio 

recolhimento pelo credor (art. 523, NCPC), sob pena de incidência de multa 

de 10% e acréscimo de honorários advocatícios fixados no mesmo 

percentual (art. 523, §1º, do NCPC). ADVIRTO, ainda, que a decisão 

judicial poderá ser levada a protesto por falta de pagamento, nos termos 

do art. 517 do NCPC c/c art. 21 da Lei 9.492/97. CONSIGNO que 

transcorrido o prazo assinalado no art. 523 do NCPC sem o pagamento 

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

executada, independente de nova intimação e de garantia do juízo, 

ofereça IMPUGNAÇÃO, com fulcro no art. 525 do NCPC, podendo alegar 

as matérias aludidas no §1º do art. 525 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 34066 Nr: 608-76.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuza Arantes Leão Morais

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

- OAB:PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar 

a carta precatória expedida, a fim de providenciar o seu preparo e 

distribuição na Comarca de Brasília - DF, ou promova o recolhimento das 

custas de distribuição, nos termos do artigo 389 da CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 33532 Nr: 76-05.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amauri Aguiar, Mário José Aguiar, Isaura Bif 

Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar 

a carta precatória expedida, a fim de providenciar o seu preparo e 

distribuição na Comarca de Maringá - PR, ou promova o recolhimento das 

custas de distribuição, nos termos do artigo 389 da CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 25931 Nr: 26-47.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Gerência Regional de 

Reestruturação de Ativos Operacionais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levy Fonseca Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6189/MT, Romeu de Aquino Nunes - OAB:3770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:13.308/MT

 INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar 

a carta precatória expedida, a fim de providenciar o seu preparo e 

distribuição na Comarca de Maceió - AL, ou promova o recolhimento das 

custas de distribuição, nos termos do artigo 389 da CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 21745 Nr: 4063-88.2007.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felismina da Cruz Figueiredo

 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 DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3.833/MT

 INTIMO a parte autora do retorno dos autos, cientificando-a que se nada 

for requerido no prazo de cinco dias o feito será levado ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 80848 Nr: 1025-24.2014.811.0051

 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): Felismina da Cruz Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Curvo Garcia - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida Voine de Souza 

Neri - OAB:8740-A/MT

 INTIMO a parte Requerida do retorno dos autos, cientificando-a que se 

nada for requerido no prazo de cinco dias o feito será levado ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 106529 Nr: 1377-11.2016.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilka Flavia Gonçalves Nunes

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

Marlene Lopes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Silva Nascimento - 

OAB:12974/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1377-11.2016.811.0051 (106529)

Ação Condenatória de Pensão por Morte.

Vistos etc.

Diante do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça, INTIME-SE a autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar o endereço atualizado da 

requerida ou no mesmo interregno requerer o que entender pertinente.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde, 16 de fevereiro de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 81711 Nr: 1663-57.2014.811.0051

 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: Sergio Ivonei Tochetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amazon Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Marcelo Spínola da Rosa 

- OAB:13.731 OAB/MT

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais, nos termos do art. 487, I, do novo Código de Processo Civil, para o 

fim de:a) CONDENAR à requerida ao pagamento de DANOS MORAIS no 

importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), 

acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação; b) CONDENAR à requerida ao pagamento de DANOS MATERIAIS, 

consubstanciados no pagamento da importância relativa aos alugueres 

compreendidos entre os meses de maio de 2013 até a data da efetiva 

entrega das chaves (10.11.2014), limitados aos recibos de fls. 40/46 e 

152/157, descontando-se o período de 60 (sessenta) dias de tolerância 

para entrega das chaves contratualmente previsto. Referidas importâncias 

deverão ser acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, a partir da 

citação e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo adimplemento 

de cada prestação. c) JULGAR prejudicado o pleito de obrigação de fazer 

consistente na entrega das chaves do imóvel, eis que já efetivado durante 

o transcurso processual.Por corolário, torno SUBSISTENTE a antecipação 

de tutela deferida (fls. 49/51).Em vista da sucumbência mínima da parte 

requerente, nos termos do art. 85, §2º c.c. art. 86, parágrafo único, ambos 

do NCPC, CONDENO a parte requerida, ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor 

da condenação.PUBLIQUE-SE e INTIMEM-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, consoante determina a 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, expedindo o necessário.Campo Verde-MT, 23 de abril 

de 2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 82196 Nr: 1946-80.2014.811.0051

 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: Wagner Jose da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jacqueline Magalhaes - 

OAB:OAB/MT 17420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por 

consequência, DECLARO EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo na regra contida no disposto no art. 487, inciso I 

do Novo Código de Processo Civil.CONDENO o requerente ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante 

dicção do art. 85, §2º do NCPC. Contudo, SUSPENDO sua exigibilidade pelo 

prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2º e 3º do NCPC, dado 

a gratuidade da justiça concedida ao próprio.PUBLIQUE-SE e 

INTIMEM-SEPor fim, EXPEÇA-SE o competente alvará de liberação dos 

valores dos honorários periciais (fls. 105) em favor do médico IGOR 

GARCIA DA SILVA (fls. 96-v).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-se 

o necessário.Campo Verde, 24 de abril de 2018. MARIA LÚCIA PRATI 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 35961 Nr: 2501-05.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nortox S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Pereira do Lago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Henrique Stoeberl - 

OAB:5792/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar 

a carta precatória expedida, a fim de providenciar o seu preparo e 

distribuição na Comarca de Chapada dos Guimarães - MT, ou promova o 

recolhimento das custas de distribuição, nos termos do artigo 389 da 

CNGC/TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 77159 Nr: 2106-42.2013.811.0051

 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: CAC, PRCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdSAdB, BdBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Luciano de Tarson 

Huergo Bauermeister - OAB:7328-B/MT, Maurytania Santos 

Bauermeister - OAB:MT 16.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira 

Figueiredo - OAB:7627-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para CONDENAR a 

requerida COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL na obrigação 

de fazer o pagamento do seguro prestamista contratado, quitando o saldo 

residual do contrato descrito nos autos, junto ao BANCO DO BRASIL S.A., 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos exatos termos pactuados, sob pena de 

multa. CONDENO, ainda, solidariamente as partes requeridas ao 

pagamento de eventual saldo remanescente em favor das autoras, valor 

que deverá ser corrigido pelo INPC, a partir da propositura da ação, eis 

que ausente a prova do requerimento administrativo, acrescidos de juros 

moratórios no percentual de 1% (um por cento) a partir da citação 

válida.CONDENO, ainda, as partes requeridas ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, a serem suportados na proporção de 80% para a 

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e 20% para o BANCO 

DO BRASIL S.A, na forma do art. 87, § 1º, do CPC.PUBLIQUE-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 no prazo de 

quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao 

ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006 da CNGC.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Campo Verde, 20 de abril de 2018.MARIA LÚCIA 

PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 75832 Nr: 797-83.2013.811.0051

 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: Alexandre Borges de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:MT/16.001-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no 

artigo 487, I, do novo Código de Processo Civil para o fim de CONDENAR o 

ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento, em favor da parte autora, da 

importância de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), valor este que deverá ser 

rateado entre os herdeiros WALLACE DOS SANTOSS OLIVEIRA e 

NICLÉVIA FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA, a título de indenização por 

danos morais, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a partir do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ), e de juros de mora com base no índice 

oficial de remuneração da caderneta de poupança (Lei nº 11.960/09), ou 

seja, no percentual de 0,5% ao mês, nos períodos em que a SELIC, 

definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e 

cinco décimos por cento) e de 70% (setenta por cento) da meta da taxa 

SELIC ao ano, mensalizada, nos demais casos, a partir do evento danoso, 

nos termos da Súmula 54 do STJ.SEM custas, de acordo com o artigo 460, 

caput, da CNGC/MT. CONDENO, ainda, o requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do NCPC.PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE.Por fim, RETIFIQUE-SE a autuação do presente feito fazendo 

constar WALLACE DOS SANTOSS OLIVEIRA e NICLÉVIA FERREIRA DOS 

SANTOS OLIVEIRA como autora.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, 19 de abril de 2017.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 75831 Nr: 796-98.2013.811.0051

 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: Alexsandro Borges de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:MT/16.001-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no 

artigo 487, I, do novo Código de Processo Civil para o fim de CONDENAR o 

ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento, em favor da parte autora, da 

importância de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de indenização por 

danos morais, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, 

a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora 

com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (Lei 

nº 11.960/09), ou seja, no percentual de 0,5% ao mês, nos períodos em 

que a SELIC, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% 

(oito inteiros e cinco décimos por cento) e de 70% (setenta por cento) da 

meta da taxa SELIC ao ano, mensalizada, nos demais casos, a partir do 

evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.SEM custas, de acordo 

com o artigo 460, caput, da CNGC/MT. CONDENO, ainda, o requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

do valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do 

NCPC.PUBLIQUE-SE. 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.Campo 

Verde-MT, 19 de abril de 2017.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 121013 Nr: 1658-30.2017.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sementes Campo Verde Ltda, Gladir Tomazelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Multifos Fertilizantes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Panosso - 

OAB:6136-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1658-30.2017.811.0051 (Código 121013).

Ação Monitória.

Vistos etc.

Considerando que a carta precatória expedida restou infrutífera, conforme 

informações disponíveis do site do TJSP (Ref. 19), INTIME-SE a parte 

requerente para que no prazo de 15 (quinze) dias requeira o que entender 

pertinente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde - MT, 19 de fevereiro de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 120234 Nr: 1273-82.2017.811.0051

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

 PARTE AUTORA: Algosucesso Indústria e Comércio Têxtil Ltda - ME, Neuri 

Antonio Frozza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretário Adjunto da Receita Pública, Gerente 

de Fiscalização do Segmento de Comunicação e Energia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE FERNANDES AQUINO - 

OAB:19580/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Nº 1273-82.2017.811.0051 – Código 120234.

Mandado de Segurança.

Vistos etc.

De início, considerando que foi determinada, no RECURSO ESPECIAL nº 

1.163.020/RS, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais 

e coletivos, que versem sobre a questão afetada (art. 1.037, II, do 

CPC/2015), conforme informada pela Ilustre Corregedora-Geral da Justiça, 

a Des. MARIA APARECIDA RIBEIRO (expediente nº 

0154443-33.2017.8.11.0000), e por se tratar a presente de demanda que 

versa acerca de inclusão/exclusão das tarifas (TUSD/TUST) da base de 

cálculo do ICMS – energia elétrica, DETERMINO, desde já a suspensão do 

presente feito.

 Dessa forma, INTIMEM-SE as partes, nos termos do art. 1.037, §8º, do 

CPC/2015.

Por conseguinte, REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, até o 

julgamento daquele paradigma pelo Superior Tribunal de Justiça.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde, 19 de fevereiro de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 143674 Nr: 2066-84.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tobiano Agropecuária Ltda, John Alberto Lehnen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito-ME, Antonio Carlos Felito, 

Comércio de Combustível Ipanema Ltda, Ipanema Diesel Ltda, A K F 

Romero Transportes EPP, Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda, Mara 

Rúbia Felito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Emidio Cezar - 

OAB:16426/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DETERMINO a intimação do impugnante, pessoalmente e 

por meio de seu ilustre procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acoste aos autos as notas fiscais indicadas no instrumento particular 

de confissão de dívida e compromisso de pagamento anexado nos autos, 

bem como todos os demais documentos necessários à comprovação 

inequívoca da origem de seu crédito, esclarecendo as nuances que 

envolveram o negócio jurídico.DEVERÁ, ainda, EXCLUIR a cota-parte de 

ANDREIA CARLOS FELITO, eis que não participa da recuperação 

judicial.Em caso de inércia, ou ainda na hipótese de não ser apresentado 

comprovante algum da origem da integralidade do crédito, CERTIFIQUE-SE 

e ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público, a fim de que, em 

entendendo pertinente, promova o necessário à averiguação da eventual 

prática do crime previsto no art. 175 da Lei 11.101/05.Por conseguinte, 

cumpridas as formalidades acima apontadas e CERTIFICADA a 

tempestividade da presente impugnação (art. 8º, Lei nº 11.101/2005), 

desde já, DETERMINO a intimação das recuperandas para, querendo, se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, juntando os documentos que 

julgarem pertinentes e indicando as provas que reputem necessárias.Em 

seguida, INTIME-SE o Sr. Administrador Judicial para que dê parecer 

detalhado, no prazo de 05(cinco) dias, nos termos do parágrafo único do 

art. 12 da Lei nº 11.101/2005.Após, ABRA-SE vistas dos autos ao 

Ministério Público.INTIME-SE.CUMPRA-SE. Campo Verde-MT, 23 de abril de 

2018.MARIA LÚCIA PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 143757 Nr: 2121-35.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Contabilidade Exata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito, Antonio Carlos Felito-ME, 

Comércio de Combustível Ipanema Ltda, Andréia Katia Felito Romero, A K F 

Romero Transportes EPP, Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS MIRELY SANTOS 

PEDROSO - OAB:20873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DETERMINO a intimação do impugnante, pessoalmente e 

por meio de seu ilustre procurador para, no prazo de 15 (quinze) dias e 

sob pena de extinção (art. 321, NCPC): a) esclarecer a inconsistência 

relativa à data do início de suas atividades empresariais e, também, a 

divergência quanto à seu CNPJ, devendo declarar a numeração correta; b) 

instruir o processo com cópia de seu requerimento de empresário 

individual ou do contrato social; c) justificar a origem de seu crédito e 

apresentar os documentos pertinentes; d) atribuir valor à causa; e) indicar 

as provas que pretende produzir; f) manifestar-se sobre a inclusão de 

créditos referentes à pessoa estranha a recuperação judicial e, se assim 

entender, desde já EXCLUIR a cota-parte de ANDREIA KÁTIA FELITO 

ROMERO.Em caso de inércia, ou ainda na hipótese de não ser 

apresentado comprovante algum da origem do crédito, CERTIFIQUE-SE e 

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público, a fim de que, em 

entendendo pertinente, promova o necessário à averiguação da eventual 

prática do crime previsto no art. 175 da Lei 11.101/05. Em seguida, 

VOLVAM os autos conclusos.Por conseguinte, cumpridas as formalidades 

acima apontadas e CERTIFICADA a tempestividade da presente 

impugnação (art. 8º, Lei nº 11.101/2005), desde já, DETERMINO a 

intimação das recuperandas para, querendo, se manifestarem, no prazo 

de 05 (cinco) dias, juntando os documentos que julgarem pertinentes e 

indicando as provas que reputem necessárias.Em seguida, INTIME-SE o 

Sr. Administrador Judicial para que dê parecer detalhado, no prazo de 

05(cinco) dias, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Lei nº 

11.101/2005.Após, ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério 

Público.INTIME-SE.CUMPRA-SE. Campo Verde-MT, 23 de abril de 2018. 

MARIA LÚCIA PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137402 Nr: 9499-76.2017.811.0051

 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: Vicente Dolce

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 9499-76.2017.811.0051 - 137402RevisionalDecisão.Vistos 

etc.Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC:“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.”Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto pertinente o deferimento 

do pedido liminar.É que, de breve análise da inicial é suficiente para a 

verificação de que o contrato discutido pela Parte foi firmado no ano de 

2015.Assim, se a Parte requerente pôde aguardar aproximadamente três 

anos da realização do negócio jurídico para o ajuizamento da ação, por 

certo que pode esperar ao menos a manifestação da Requerida.A toda 

evidência, na conjugação de tais circunstâncias, mostra-se razoável 

aguardar a integralização do polo passivo e o decurso do prazo para 

resposta para, só depois, passar-se à análise do pedido 

antecipatório.Decido.POSTERGO, pois, o pedido antecipatório aduzido pela 

Requerente para depois do prazo de resposta.CITE-SE a Requerida e 

INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre Procurador 

(art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, § 8º, do NCPC).Embora a Parte requerente tenha se oposto à 

audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 
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efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC)...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 143758 Nr: 2122-20.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Evaristo Grun

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustível Ipanema Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS MIRELY SANTOS 

PEDROSO - OAB:20873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DETERMINO a intimação do impugnante, pessoalmente e 

por meio de seu ilustre procurador para, no prazo de 15 (quinze) dias e 

sob pena de extinção (art. 321, NCPC): a) atribuir valor à causa; b) indicar 

as provas que pretende produzir; c) acostar aos autos todos os 

documentos necessários à comprovação inequívoca da origem de seu 

crédito, esclarecendo as nuances que envolveram o negócio jurídico.Em 

se tratando de empréstimo, o impugnante deverá apresentar os 

comprovantes de transferência ou de depósito da quantia. Se, por algum 

motivo, o mútuo se deu em espécie, a parte impugnante deverá comprovar 

o levantamento prévio do dinheiro.Por outro lado, se tratar de dívida 

decorrente de serviços prestados à recuperanda COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEL IPANEMA LTDA EPP, o impugnante deverá apresentar 

todas as notas fiscais emitidas ao tomador dos serviços, bem como 

aquelas recebidas para o custeio de tais serviços. Se decorrer de compra 

e venda de bens, produtos ou insumos, deverá descrevê-los, bem como 

as circunstâncias da negociação, assim como acostar aos autos nota 

fiscal ou documento comprobatório de propriedade.Em caso de inércia, ou 

ainda na hipótese de não ser apresentado comprovante algum da origem 

do crédito, CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE vista dos autos ao Ministério 

Público, a fim de que, em entendendo pertinente, promova o necessário à 

averiguação da eventual prática do crime previsto no art. 175 da Lei 

11.101/05.Por conseguinte, cumpridas as formalidades acima apontadas e 

CERTIFICADA a tempestividade da presente impugnação (art. 8º, Lei nº 

11.101/2005), desde já, DETERMINO a intimação das recuperandas para, 

querendo, se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, juntando os 

documentos que julgarem pertinentes e indicando as provas que reputem 

necessárias.Em seguida, INTIME-SE o Sr. Administrador Judicial para que 

dê parecer detalhado, no prazo de 05(cinco) dias, nos termos do 

parágrafo único do art. 12 da Lei nº 11.101/2005.Após, ABRA-SE vistas 

dos autos ao Ministério Público. Campo Verde-MT, 23 de abril de 2018. 

MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143723 Nr: 2093-67.2018.811.0051

 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: Orivaldo Reis dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2093-67.2018.811.0051 - 143723RevisionalDecisão.Vistos 

etc.Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC:“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.”Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto pertinente o deferimento 

do pedido liminar.É que, de breve análise da inicial é suficiente para a 

verificação de que o contrato discutido pela Parte foi firmado há 

aproximadamente um ano.Assim, se a Parte requerente pôde aguardar 

tanto tempo da realização do negócio jurídico para o ajuizamento da ação, 

por certo que pode esperar ao menos a manifestação da Requerida.A 

toda evidência, na conjugação de tais circunstâncias, mostra-se razoável 

aguardar a integralização do polo passivo e o decurso do prazo para 

resposta para, só depois, passar-se à análise do pedido 

antecipatório.Decido.POSTERGO, pois, o pedido antecipatório aduzido pela 

Requerente para depois do prazo de resposta.CITE-SE a Requerida e 

INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre Procurador 

(art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, § 8º, do NCPC).Embora a Parte requerente tenha se oposto à 

audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144088 Nr: 2259-02.2018.811.0051

 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 Araújo da Silva Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2259-02.2018.811.0051 - 144088RevisionalDecisão.Vistos 

etc.Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC:“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.”Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto pertinente o deferimento 

do pedido liminar.É que, de breve análise da inicial é suficiente para a 

verificação de que o contrato discutido pela Parte foi firmado há 

aproximadamente dois anos.Assim, se a Parte requerente pôde aguardar 

tanto tempo da realização do negócio jurídico para o ajuizamento da ação, 

por certo que pode esperar ao menos a manifestação da Requerida.A 

toda evidência, na conjugação de tais circunstâncias, mostra-se razoável 

aguardar a integralização do polo passivo e o decurso do prazo para 

resposta para, só depois, passar-se à análise do pedido 

antecipatório.Decido.POSTERGO, pois, o pedido antecipatório aduzido pela 

Requerente para depois do prazo de resposta.CITE-SE a Requerida e 

INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre Procurador 

(art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, § 8º, do NCPC).Embora a Parte requerente tenha se oposto à 

audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC)....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144101 Nr: 2269-46.2018.811.0051

 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: Wanderleia de Oliveira Meira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2269-46.2018.811.0051 - 144101

Revisional

Despacho.

Vistos etc.

A Requerente ajuizou duas ações revisionais, a primeira tombada sob o 

número acima citado, a segunda sob o número 1673-62.2018.811.0051, Id. 

142856, ambas para a análise de dois compromissos de compra e venda 

de imóveis urbanos. Na primeira ação, a discussão gira em torno dos 

direitos sobre o lote 15 da Quadra 15 do Residencial Greenville, ao passo 

que, na segunda, discutem-se os encargos relativos ao lote 08 da Quadra 

01, também do Residencial Greenville.

Não se compreende por que motivo se procedeu ao ajuizamento de duas 
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ações para a discussão de uma mesma tese jurídica, aplicável a dois 

contratos que, à exceção do número do lote, são perfeitamente idênticos.

Seja como for, fato é que, ao menos num primeiro momento, a aquisição de 

dois lotes urbanos, com entrada total de R$ 11.000,00, com prestações 

mensais de aproximadamente de um mil e duzentos reais, parece 

incompatível com o benefício da gratuidade da Justiça.

Dessa forma, a melhor investigação se mostra mesmo necessária, 

inclusive para eventual revogação do benefício anteriormente concedido à 

Requerente.

Assim, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, INTIME-SE a Requerente, na 

pessoa de seu ilustre Procurador, a fim de que comprove o preenchimento 

dos pressupostos da gratuidade da Justiça, sob pena de indeferimento.

No mais, JUNTE-SE cópia do presente despacho na ação registrada sob 

nº. 62.2018.811.0051, Id. 142856.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 23 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144335 Nr: 2412-35.2018.811.0051

 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: Ignes Dolores Guarda de Lima Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2412-35.2018.811.0051 - 144335RevisionalDecisão.Vistos 

etc.Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC:“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.”Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto pertinente o deferimento 

do pedido liminar.É que, de breve análise da inicial é suficiente para a 

verificação de que o contrato discutido pela Parte foi firmado há 

aproximadamente dois anos.Assim, se a Parte requerente pôde aguardar 

tanto tempo da realização do negócio jurídico para o ajuizamento da ação, 

por certo que pode esperar ao menos a manifestação da Requerida.A 

toda evidência, na conjugação de tais circunstâncias, mostra-se razoável 

aguardar a integralização do polo passivo e o decurso do prazo para 

resposta para, só depois, passar-se à análise do pedido 

antecipatório.Decido.POSTERGO, pois, o pedido antecipatório aduzido pela 

Requerente para depois do prazo de resposta.CITE-SE a Requerida e 

INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre Procurador 

(art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, § 8º, do NCPC).Embora a Parte requerente tenha se oposto à 

audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC)...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144420 Nr: 2452-17.2018.811.0051

 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: Clair Teresinha Kolling

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2452-17.2018.811.0051 - 144420RevisionalDecisão.Vistos 

etc.Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC:“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.”Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto pertinente o deferimento 

do pedido liminar.É que, de breve análise da inicial é suficiente para a 

verificação de que o contrato discutido pela Parte foi firmado há 

aproximadamente três anos.Assim, se a Parte requerente pôde aguardar 

tanto tempo da realização do negócio jurídico para o ajuizamento da ação, 

por certo que pode esperar ao menos a manifestação da Requerida.A 

toda evidência, na conjugação de tais circunstâncias, mostra-se razoável 

aguardar a integralização do polo passivo e o decurso do prazo para 

resposta para, só depois, passar-se à análise do pedido 

antecipatório.Decido.POSTERGO, pois, o pedido antecipatório aduzido pela 

Requerente para depois do prazo de resposta.CITE-SE a Requerida e 

INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre Procurador 

(art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, § 8º, do NCPC).Embora a Parte requerente tenha se oposto à 

audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC)...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144490 Nr: 2465-16.2018.811.0051

 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: Bruno Lima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2465-16.2018.811.0051 - 144490RevisionalDecisão.Vistos 

etc.Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC:“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.”Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto pertinente o deferimento 

do pedido liminar.É que, de breve análise da inicial é suficiente para a 

verificação de que o contrato discutido pela Parte foi firmado há 

aproximadamente três anos.Assim, se a Parte requerente pôde aguardar 

tanto tempo da realização do negócio jurídico para o ajuizamento da ação, 

por certo que pode esperar ao menos a manifestação da Requerida.A 

toda evidência, na conjugação de tais circunstâncias, mostra-se razoável 

aguardar a integralização do polo passivo e o decurso do prazo para 

resposta para, só depois, passar-se à análise do pedido 

antecipatório.Decido.POSTERGO, pois, o pedido antecipatório aduzido pela 

Requerente para depois do prazo de resposta.CITE-SE a Requerida e 

INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre Procurador 

(art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, § 8º, do NCPC).Embora a Parte requerente tenha se oposto à 

audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC)....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 143754 Nr: 2118-80.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sildes Fraga Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DETERMINO a intimação do impugnante, pessoalmente e 

por meio de seu ilustre procurador para, no prazo de 15 (quinze) dias e 

sob pena de extinção (art. 321, NCPC): a) atribuir valor à causa; b) indicar 

as provas que pretende produzir; c) acostar aos autos todos os 

documentos necessários à comprovação inequívoca da origem de seu 

crédito, esclarecendo as nuances que envolveram o negócio jurídico.Em 

se tratando de empréstimo, o impugnante deverá apresentar os 

comprovantes de transferência ou de depósito da quantia. Se, por algum 

motivo, o mútuo se deu em espécie, a parte impugnante deverá comprovar 

o levantamento prévio do dinheiro.Por outro lado, se tratar de dívida 

decorrente de serviços prestados à recuperanda COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEL JACIARA LTDA, o impugnante deverá apresentar todas as 

notas fiscais emitidas ao tomador dos serviços, bem como aquelas 

recebidas para o custeio de tais serviços. Se decorrer de compra e venda 

de bens, produtos ou insumos, deverá descrevê-los, bem como as 

circunstâncias da negociação, assim como acostar aos autos nota fiscal 

ou documento comprobatório de propriedade.Em caso de inércia, ou ainda 

na hipótese de não ser apresentado comprovante algum da origem do 

crédito, CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público, a 

fim de que, em entendendo pertinente, promova o necessário à 

averiguação da eventual prática do crime previsto no art. 175 da Lei 

11.101/05.Por conseguinte, cumpridas as formalidades acima apontadas e 

CERTIFICADA a tempestividade da presente impugnação (art. 8º, Lei nº 

11.101/2005), desde já, DETERMINO a intimação das recuperandas para, 

querendo, se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, juntando os 

documentos que julgarem pertinentes e indicando as provas que reputem 

necessárias.Em seguida, INTIME-SE o Sr. Administrador Judicial para que 

dê parecer detalhado, no prazo de 05(cinco) dias, nos termos do 

parágrafo único do art. 12 da Lei nº 11.101/2005.Após, ABRA-SE vistas 

dos autos ao Ministério Público. Campo Verde-MT, 23 de abril de 2018. 

MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144750 Nr: 2556-09.2018.811.0051

 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: Elizete Porfirio Morata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2556-09.2018.811.0051 - 114750RevisionalDecisão.Vistos 

etc.Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC:“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.”Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto pertinente o deferimento 

do pedido liminar.É que, de breve análise da inicial é suficiente para a 

verificação de que o contrato discutido pela Parte foi firmado há 

aproximadamente dois anos.Assim, se a Parte requerente pôde aguardar 

tanto tempo da realização do negócio jurídico para o ajuizamento da ação, 

por certo que pode esperar ao menos a manifestação da Requerida.A 

toda evidência, na conjugação de tais circunstâncias, mostra-se razoável 

aguardar a integralização do polo passivo e o decurso do prazo para 

resposta para, só depois, passar-se à análise do pedido 

antecipatório.Decido.POSTERGO, pois, o pedido antecipatório aduzido pela 

Requerente para depois do prazo de resposta.CITE-SE a Requerida e 

INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre Procurador 

(art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, § 8º, do NCPC).Embora a Parte requerente tenha se oposto à 

audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC)...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140553 Nr: 637-82.2018.811.0051

 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: Hilson Maciel de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 637-82.2018.811.0051 - 140553RevisionalDecisão.Vistos 

etc.Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC:“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.”Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto pertinente o deferimento 

do pedido liminar.É que, de breve análise da inicial é suficiente para a 

verificação de que o contrato discutido pela Parte foi firmado há 

aproximadamente três anos.Assim, se a Parte requerente pôde aguardar 

tanto tempo da realização do negócio jurídico para o ajuizamento da ação, 

por certo que pode esperar ao menos a manifestação da Requerida.A 

toda evidência, na conjugação de tais circunstâncias, mostra-se razoável 

aguardar a integralização do polo passivo e o decurso do prazo para 

resposta para, só depois, passar-se à análise do pedido 

antecipatório.Decido.POSTERGO, pois, o pedido antecipatório aduzido pela 

Requerente para depois do prazo de resposta.CITE-SE a Requerida e 

INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre Procurador 

(art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, § 8º, do NCPC).Embora a Parte requerente tenha se oposto à 

audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC)...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144915 Nr: 2622-86.2018.811.0051

 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: Anderson Sousa de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2622-86.2018.811.0051 - 144915RevisionalDecisão.Vistos 

etc.Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC:“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.”Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto pertinente o deferimento 

do pedido liminar.É que, de breve análise da inicial é suficiente para a 

verificação de que o contrato discutido pela Parte foi firmado há 

aproximadamente três anos.Assim, se a Parte requerente pôde aguardar 

tanto tempo da realização do negócio jurídico para o ajuizamento da ação, 

por certo que pode esperar ao menos a manifestação da Requerida.A 

toda evidência, na conjugação de tais circunstâncias, mostra-se razoável 

aguardar a integralização do polo passivo e o decurso do prazo para 

resposta para, só depois, passar-se à análise do pedido 

antecipatório.Decido.POSTERGO, pois, o pedido antecipatório aduzido pela 

Requerente para depois do prazo de resposta.CITE-SE a Requerida e 

INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre Procurador 

(art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, § 8º, do NCPC).Embora a Parte requerente tenha se oposto à 
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audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC).,,,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 143751 Nr: 2115-28.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Henrique Meira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DETERMINO a intimação do impugnante, pessoalmente e 

por meio de seu ilustre procurador para, no prazo de 15 (quinze) dias e 

sob pena de extinção (art. 321, NCPC): a) atribuir valor à causa; b) indicar 

as provas que pretende produzir; c) acostar aos autos todos os 

documentos necessários à comprovação inequívoca da origem de seu 

crédito, esclarecendo as nuances que envolveram o negócio jurídico.Em 

se tratando de empréstimo, o impugnante deverá apresentar os 

comprovantes de transferência ou de depósito da quantia. Se, por algum 

motivo, o mútuo se deu em espécie, a parte impugnante deverá comprovar 

o levantamento prévio do dinheiro.Por outro lado, se tratar de dívida 

decorrente de serviços prestados a recuperanda COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEL JACIARA, o impugnante deverá apresentar todas as notas 

fiscais emitidas ao tomador dos serviços, bem como aquelas recebidas 

para o custeio de tais serviços. Se decorrer de compra e venda de bens, 

produtos ou insumos, deverá descrevê-los, bem como as circunstâncias 

da negociação, assim como acostar aos autos nota fiscal ou documento 

comprobatório de propriedade.Em caso de inércia, ou ainda na hipótese de 

não ser apresentado comprovante algum da origem do crédito, 

CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público, a fim de 

que, em entendendo pertinente, promova o necessário à averiguação da 

eventual prática do crime previsto no art. 175 da Lei 11.101/05.Por 

conseguinte, cumpridas as formalidades acima apontadas e CERTIFICADA 

a tempestividade da presente impugnação (art. 8º, Lei nº 11.101/2005), 

desde já, DETERMINO a intimação das recuperandas para, querendo, se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, juntando os documentos que 

julgarem pertinentes e indicando as provas que reputem necessárias.Em 

seguida, INTIME-SE o Sr. Administrador Judicial para que dê parecer 

detalhado, no prazo de 05(cinco) dias, nos termos do parágrafo único do 

art. 12 da Lei nº 11.101/2005.Após, ABRA-SE vistas dos autos ao 

Ministério Público. Campo Verde-MT, 23 de abril de 2018. MARIA LÚCIA 

PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 143750 Nr: 2114-43.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Luiz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DETERMINO a intimação do impugnante, pessoalmente e 

por meio de seu ilustre procurador para, no prazo de 15 (quinze) dias e 

sob pena de extinção (art. 321, NCPC): a) atribuir valor à causa; b) indicar 

as provas que pretende produzir; c) acostar aos autos todos os 

documentos necessários à comprovação inequívoca da origem de seu 

crédito, esclarecendo as nuances que envolveram o negócio jurídico.Em 

se tratando de empréstimo, o impugnante deverá apresentar os 

comprovantes de transferência ou de depósito da quantia. Se, por algum 

motivo, o mútuo se deu em espécie, a parte impugnante deverá comprovar 

o levantamento prévio do dinheiro.Por outro lado, se tratar de dívida 

decorrente de serviços prestados a recuperanda COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEL JACIARA, o impugnante deverá apresentar todas as notas 

fiscais emitidas ao tomador dos serviços, bem como aquelas recebidas 

para o custeio de tais serviços. Se decorrer de compra e venda de bens, 

produtos ou insumos, deverá descrevê-los, bem como as circunstâncias 

da negociação, assim como acostar aos autos nota fiscal ou documento 

comprobatório de propriedade.Em caso de inércia, ou ainda na hipótese de 

não ser apresentado comprovante algum da origem do crédito, 

CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público, a fim de 

que, em entendendo pertinente, promova o necessário à averiguação da 

eventual prática do crime previsto no art. 175 da Lei 11.101/05.Por 

conseguinte, cumpridas as formalidades acima apontadas e CERTIFICADA 

a tempestividade da presente impugnação (art. 8º, Lei nº 11.101/2005), 

desde já, DETERMINO a intimação das recuperandas para, querendo, se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, juntando os documentos que 

julgarem pertinentes e indicando as provas que reputem necessárias.Em 

seguida, INTIME-SE o Sr. Administrador Judicial para que dê parecer 

detalhado, no prazo de 05(cinco) dias, nos termos do parágrafo único do 

art. 12 da Lei nº 11.101/2005.Após, ABRA-SE vistas dos autos ao 

Ministério Público. Campo Verde-MT, 23 de abril de 2018. MARIA LÚCIA 

PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 143745 Nr: 2110-06.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DETERMINO a intimação do impugnante, pessoalmente e 

por meio de seu ilustre procurador para, no prazo de 15 (quinze) dias e 

sob pena de extinção (art. 321, NCPC): a) atribuir valor à causa; b) indicar 

as provas que pretende produzir; c) acostar aos autos todos os 

documentos necessários à comprovação inequívoca da origem de seu 

crédito, esclarecendo as nuances que envolveram o negócio jurídico.Em 

se tratando de empréstimo, o impugnante deverá apresentar os 

comprovantes de transferência ou de depósito da quantia. Se, por algum 

motivo, o mútuo se deu em espécie, a parte impugnante deverá comprovar 

o levantamento prévio do dinheiro.Por outro lado, se tratar de dívida 

decorrente de serviços prestados ao produtor rural, o impugnante deverá 

apresentar todas as notas fiscais emitidas ao tomador dos serviços, bem 

como aquelas recebidas para o custeio de tais serviços. Se decorrer de 

compra e venda de bens, produtos ou insumos, deverá descrevê-los, bem 

como as circunstâncias da negociação, assim como acostar aos autos 

nota fiscal ou documento comprobatório de propriedade.Em caso de 

inércia, ou ainda na hipótese de não ser apresentado comprovante algum 

da origem do crédito, CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE vista dos autos ao 

Ministério Público, a fim de que, em entendendo pertinente, promova o 

necessário à averiguação da eventual prática do crime previsto no art. 

175 da Lei 11.101/05.Por conseguinte, cumpridas as formalidades acima 

apontadas e CERTIFICADA a tempestividade da presente impugnação (art. 

8º, Lei nº 11.101/2005), desde já, DETERMINO a intimação das 

recuperandas para, querendo, se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) 

dias, juntando os documentos que julgarem pertinentes e indicando as 

provas que reputem necessárias.Em seguida, INTIME-SE o Sr. 

Administrador Judicial para que dê parecer detalhado, no prazo de 

05(cinco) dias, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Lei nº 

11.101/2005.Após, ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério Público. 

Campo Verde-MT, 23 de abril de 2018. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 143741 Nr: 2106-66.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roanito Soares de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustível Ipanema Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DETERMINO a intimação do impugnante, pessoalmente e 
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por meio de seu ilustre procurador para, no prazo de 15 (quinze) dias e 

sob pena de extinção (art. 321, NCPC): a) atribuir valor à causa; b) indicar 

as provas que pretende produzir; c) acostar aos autos todos os 

documentos necessários à comprovação inequívoca da origem de seu 

crédito, esclarecendo as nuances que envolveram o negócio jurídico.Em 

se tratando de empréstimo, o impugnante deverá apresentar os 

comprovantes de transferência ou de depósito da quantia. Se, por algum 

motivo, o mútuo se deu em espécie, a parte impugnante deverá comprovar 

o levantamento prévio do dinheiro.Por outro lado, se tratar de dívida 

decorrente de serviços prestados a recuperanda COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEL IPANEMA EPP, o impugnante deverá apresentar todas as 

notas fiscais emitidas ao tomador dos serviços, bem como aquelas 

recebidas para o custeio de tais serviços. Se decorrer de compra e venda 

de bens, produtos ou insumos, deverá descrevê-los, bem como as 

circunstâncias da negociação, assim como acostar aos autos nota fiscal 

ou documento comprobatório de propriedade.Em caso de inércia, ou ainda 

na hipótese de não ser apresentado comprovante algum da origem do 

crédito, CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público, a 

fim de que, em entendendo pertinente, promova o necessário à 

averiguação da eventual prática do crime previsto no art. 175 da Lei 

11.101/05.Por conseguinte, cumpridas as formalidades acima apontadas e 

CERTIFICADA a tempestividade da presente impugnação (art. 8º, Lei nº 

11.101/2005), desde já, DETERMINO a intimação das recuperandas para, 

querendo, se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, juntando os 

documentos que julgarem pertinentes e indicando as provas que reputem 

necessárias.Em seguida, INTIME-SE o Sr. Administrador Judicial para que 

dê parecer detalhado, no prazo de 05(cinco) dias, nos termos do 

parágrafo único do art. 12 da Lei nº 11.101/2005.Após, ABRA-SE vistas 

dos autos ao Ministério Público. Campo Verde-MT, 23 de abril de 2018. 

MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 143739 Nr: 2104-96.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosinei Luiz da Mota Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DETERMINO a intimação do impugnante, pessoalmente e 

por meio de seu ilustre procurador para, no prazo de 15 (quinze) dias e 

sob pena de extinção (art. 321, NCPC): a) atribuir valor à causa; b) indicar 

as provas que pretende produzir; c) acostar aos autos todos os 

documentos necessários à comprovação inequívoca da origem de seu 

crédito, esclarecendo as nuances que envolveram o negócio jurídico.Em 

se tratando de empréstimo, o impugnante deverá apresentar os 

comprovantes de transferência ou de depósito da quantia. Se, por algum 

motivo, o mútuo se deu em espécie, a parte impugnante deverá comprovar 

o levantamento prévio do dinheiro.Por outro lado, se tratar de dívida 

decorrente de serviços prestados a ANTÔNIO CARLOS FELITO - ME, o 

impugnante deverá apresentar todas as notas fiscais emitidas ao tomador 

dos serviços, bem como aquelas recebidas para o custeio de tais 

serviços. Se decorrer de compra e venda de bens, produtos ou insumos, 

deverá descrevê-los, bem como as circunstâncias da negociação, assim 

como acostar aos autos nota fiscal ou documento comprobatório de 

propriedade.Em caso de inércia, ou ainda na hipótese de não ser 

apresentado comprovante algum da origem do crédito, CERTIFIQUE-SE e 

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público, a fim de que, em 

entendendo pertinente, promova o necessário à averiguação da eventual 

prática do crime previsto no art. 175 da Lei 11.101/05.Por conseguinte, 

cumpridas as formalidades acima apontadas e CERTIFICADA a 

tempestividade da presente impugnação (art. 8º, Lei nº 11.101/2005), 

desde já, DETERMINO a intimação das recuperandas para, querendo, se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, juntando os documentos que 

julgarem pertinentes e indicando as provas que reputem necessárias.Em 

seguida, INTIME-SE o Sr. Administrador Judicial para que dê parecer 

detalhado, no prazo de 05(cinco) dias, nos termos do parágrafo único do 

art. 12 da Lei nº 11.101/2005.Após, ABRA-SE vistas dos autos ao 

Ministério Público.INTIME-SE.CUMPRA-SE. Campo Verde-MT, 23 de abril de 

2018.MARIA LÚCIA PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145084 Nr: 2694-73.2018.811.0051

 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: Brendo Rodrigues de souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2694-73.2018.811.0051 - 145084RevisionalDecisão.Vistos 

etc.Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC:“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.”Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto pertinente o deferimento 

do pedido liminar.É que, de breve análise da inicial é suficiente para a 

verificação de que o contrato discutido pela Parte foi firmado há 

aproximadamente três anos.Assim, se a Parte requerente pôde aguardar 

tanto tempo da realização do negócio jurídico para o ajuizamento da ação, 

por certo que pode esperar ao menos a manifestação da Requerida.A 

toda evidência, na conjugação de tais circunstâncias, mostra-se razoável 

aguardar a integralização do polo passivo e o decurso do prazo para 

resposta para, só depois, passar-se à análise do pedido 

antecipatório.Decido.POSTERGO, pois, o pedido antecipatório aduzido pela 

Requerente para depois do prazo de resposta.CITE-SE a Requerida e 

INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre Procurador 

(art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, § 8º, do NCPC).Embora a Parte requerente tenha se oposto à 

audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC)...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145088 Nr: 2697-28.2018.811.0051

 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: Antônio Mendes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2697-28.2018.811.0051 - 145088RevisionalDecisão.Vistos 

etc.Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC:“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.”Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto pertinente o deferimento 

do pedido liminar.É que, de breve análise da inicial é suficiente para a 

verificação de que o contrato discutido pela Parte foi firmado há 

aproximadamente três anos.Assim, se a Parte requerente pôde aguardar 

tanto tempo da realização do negócio jurídico para o ajuizamento da ação, 

por certo que pode esperar ao menos a manifestação da Requerida.A 

toda evidência, na conjugação de tais circunstâncias, mostra-se razoável 

aguardar a integralização do polo passivo e o decurso do prazo para 

resposta para, só depois, passar-se à análise do pedido 

antecipatório.Decido.POSTERGO, pois, o pedido antecipatório aduzido pela 

Requerente para depois do prazo de resposta.CITE-SE a Requerida e 

INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre Procurador 

(art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de 
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conciliação a ser realizada no dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, § 8º, do NCPC).Embora a Parte requerente tenha se oposto à 

audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC)....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145379 Nr: 2827-18.2018.811.0051

 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: Wilson Cavalcante Carrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2827-18.2018.811.0051 - 145379RevisionalDecisão.Vistos 

etc.Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC:“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.”Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto pertinente o deferimento 

do pedido liminar.É que, de breve análise da inicial é suficiente para a 

verificação de que o contrato discutido pela Parte foi firmado há 

aproximadamente três anos.Assim, se a Parte requerente pôde aguardar 

tanto tempo da realização do negócio jurídico para o ajuizamento da ação, 

por certo que pode esperar ao menos a manifestação da Requerida.A 

toda evidência, na conjugação de tais circunstâncias, mostra-se razoável 

aguardar a integralização do polo passivo e o decurso do prazo para 

resposta para, só depois, passar-se à análise do pedido 

antecipatório.Decido.POSTERGO, pois, o pedido antecipatório aduzido pela 

Requerente para depois do prazo de resposta.CITE-SE a Requerida e 

INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre Procurador 

(art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, § 8º, do NCPC).Embora a Parte requerente tenha se oposto à 

audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC)....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 143760 Nr: 2124-87.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudinei da Borba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DETERMINO a intimação do impugnante, pessoalmente e 

por meio de seu ilustre procurador para, no prazo de 15 (quinze) dias e 

sob pena de extinção (art. 321, NCPC): a) atribuir valor à causa; b) indicar 

as provas que pretende produzir; c) acostar aos autos todos os 

documentos necessários à comprovação inequívoca da origem de seu 

crédito, esclarecendo as nuances que envolveram o negócio jurídico.Em 

se tratando de empréstimo, o impugnante deverá apresentar os 

comprovantes de transferência ou de depósito da quantia. Se, por algum 

motivo, o mútuo se deu em espécie, a parte impugnante deverá comprovar 

o levantamento prévio do dinheiro.Por outro lado, se tratar de dívida 

decorrente de serviços prestados ANTÔNIO CARLOS FELITO - ME, o 

impugnante deverá apresentar todas as notas fiscais emitidas ao tomador 

dos serviços, bem como aquelas recebidas para o custeio de tais 

serviços. Se decorrer de compra e venda de bens, produtos ou insumos, 

deverá descrevê-los, bem como as circunstâncias da negociação, assim 

como acostar aos autos nota fiscal ou documento comprobatório de 

propriedade.Em caso de inércia, ou ainda na hipótese de não ser 

apresentado comprovante algum da origem do crédito, CERTIFIQUE-SE e 

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público, a fim de que, em 

entendendo pertinente, promova o necessário à averiguação da eventual 

prática do crime previsto no art. 175 da Lei 11.101/05.Por conseguinte, 

cumpridas as formalidades acima apontadas e CERTIFICADA a 

tempestividade da presente impugnação (art. 8º, Lei nº 11.101/2005), 

desde já, DETERMINO a intimação das recuperandas para, querendo, se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, juntando os documentos que 

julgarem pertinentes e indicando as provas que reputem necessárias.Em 

seguida, INTIME-SE o Sr. Administrador Judicial para que dê parecer 

detalhado, no prazo de 05(cinco) dias, nos termos do parágrafo único do 

art. 12 da Lei nº 11.101/2005.Após, ABRA-SE vistas dos autos ao 

Ministério Público.INTIME-SE.CUMPRA-SE. Campo Verde-MT, 23 de abril de 

2018. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145330 Nr: 2802-05.2018.811.0051

 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: Jhonatan Gabriel Brandão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2802-05.2018.811.0051 - 145330RevisionalDecisão.Vistos 

etc.Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC:“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.”Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto pertinente o deferimento 

do pedido liminar.É que, de breve análise da inicial é suficiente para a 

verificação de que o contrato discutido pela Parte foi firmado há 

aproximadamente dezoito meses.Assim, se a Parte requerente pôde 

aguardar tanto tempo da realização do negócio jurídico para o ajuizamento 

da ação, por certo que pode esperar ao menos a manifestação da 

Requerida.A toda evidência, na conjugação de tais circunstâncias, 

mostra-se razoável aguardar a integralização do polo passivo e o decurso 

do prazo para resposta para, só depois, passar-se à análise do pedido 

antecipatório.Decido.POSTERGO, pois, o pedido antecipatório aduzido pela 

Requerente para depois do prazo de resposta.CITE-SE a Requerida e 

INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre Procurador 

(art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, § 8º, do NCPC).Embora a Parte requerente tenha se oposto à 

audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC).Se 

impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, a Requerida 

poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a 

partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC),...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 143759 Nr: 2123-05.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Provalle Consultoria Agrícola Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustível Ipanema Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DETERMINO a intimação do impugnante, pessoalmente e 

por meio de seu ilustre procurador para, no prazo de 15 (quinze) dias e 

sob pena de extinção (art. 321, NCPC): a) atribuir valor à causa; b) indicar 

as provas que pretende produzir; c) acostar aos autos todos os 

documentos necessários à comprovação inequívoca da origem de seu 
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crédito, esclarecendo as nuances que envolveram o negócio jurídico.Em 

se tratando de empréstimo, o impugnante deverá apresentar os 

comprovantes de transferência ou de depósito da quantia. Se, por algum 

motivo, o mútuo se deu em espécie, a parte impugnante deverá comprovar 

o levantamento prévio do dinheiro.Por outro lado, se tratar de dívida 

decorrente de serviços prestados à recuperanda COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS IPANEMA, o impugnante deverá apresentar todas as notas 

fiscais emitidas ao tomador dos serviços, bem como aquelas recebidas 

para o custeio de tais serviços. Se decorrer de compra e venda de bens, 

produtos ou insumos, deverá descrevê-los, bem como as circunstâncias 

da negociação, assim como acostar aos autos nota fiscal ou documento 

comprobatório de propriedade.Em caso de inércia, ou ainda na hipótese de 

não ser apresentado comprovante algum da origem do crédito, 

CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público, a fim de 

que, em entendendo pertinente, promova o necessário à averiguação da 

eventual prática do crime previsto no art. 175 da Lei 11.101/05.Por 

conseguinte, cumpridas as formalidades acima apontadas e CERTIFICADA 

a tempestividade da presente impugnação (art. 8º, Lei nº 11.101/2005), 

desde já, DETERMINO a intimação das recuperandas para, querendo, se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, juntando os documentos que 

julgarem pertinentes e indicando as provas que reputem necessárias.Em 

seguida, INTIME-SE o Sr. Administrador Judicial para que dê parecer 

detalhado, no prazo de 05(cinco) dias, nos termos do parágrafo único do 

art. 12 da Lei nº 11.101/2005.Após, ABRA-SE vistas dos autos ao 

Ministério Público.INTIME-SE.CUMPRA-SE. Campo Verde-MT, 23 de abril de 

2018. MARIA LÚCIA PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145331 Nr: 2803-87.2018.811.0051

 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: Valdemar Limberger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2803-87.2018.811.0051 - 145331RevisionalDecisão.Vistos 

etc.Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC:“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.”Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto pertinente o deferimento 

do pedido liminar.É que, de breve análise da inicial é suficiente para a 

verificação de que o contrato discutido pela Parte foi firmado há 

aproximadamente três anos.Assim, se a Parte requerente pôde aguardar 

tanto tempo da realização do negócio jurídico para o ajuizamento da ação, 

por certo que pode esperar ao menos a manifestação da Requerida.A 

toda evidência, na conjugação de tais circunstâncias, mostra-se razoável 

aguardar a integralização do polo passivo e o decurso do prazo para 

resposta para, só depois, passar-se à análise do pedido 

antecipatório.Decido.POSTERGO, pois, o pedido antecipatório aduzido pela 

Requerente para depois do prazo de resposta.CITE-SE a Requerida e 

INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre Procurador 

(art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, § 8º, do NCPC).Embora a Parte requerente tenha se oposto à 

audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC)....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 143756 Nr: 2120-50.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Rafael Caldeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DETERMINO a intimação do impugnante, pessoalmente e 

por meio de seu ilustre procurador para, no prazo de 15 (quinze) dias e 

sob pena de extinção (art. 321, NCPC): a) atribuir valor à causa; b) indicar 

as provas que pretende produzir; c) acostar aos autos todos os 

documentos necessários à comprovação inequívoca da origem de seu 

crédito, esclarecendo as nuances que envolveram o negócio jurídico.Em 

se tratando de empréstimo, o impugnante deverá apresentar os 

comprovantes de transferência ou de depósito da quantia. Se, por algum 

motivo, o mútuo se deu em espécie, a parte impugnante deverá comprovar 

o levantamento prévio do dinheiro.Por outro lado, se tratar de dívida 

decorrente de serviços prestados à recuperanda COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS JACIARA LTDA, o impugnante deverá apresentar todas as 

notas fiscais emitidas ao tomador dos serviços, bem como aquelas 

recebidas para o custeio de tais serviços. Se decorrer de compra e venda 

de bens, produtos ou insumos, deverá descrevê-los, bem como as 

circunstâncias da negociação, assim como acostar aos autos nota fiscal 

ou documento comprobatório de propriedade.Em caso de inércia, ou ainda 

na hipótese de não ser apresentado comprovante algum da origem do 

crédito, CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público, a 

fim de que, em entendendo pertinente, promova o necessário à 

averiguação da eventual prática do crime previsto no art. 175 da Lei 

11.101/05.Por conseguinte, cumpridas as formalidades acima apontadas e 

CERTIFICADA a tempestividade da presente impugnação (art. 8º, Lei nº 

11.101/2005), desde já, DETERMINO a intimação das recuperandas para, 

querendo, se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, juntando os 

documentos que julgarem pertinentes e indicando as provas que reputem 

necessárias.Em seguida, INTIME-SE o Sr. Administrador Judicial para que 

dê parecer detalhado, no prazo de 05(cinco) dias, nos termos do 

parágrafo único do art. 12 da Lei nº 11.101/2005.Após, ABRA-SE vistas 

dos autos ao Ministério Público. Campo Verde-MT, 23 de abril de 2018. 

MARIA LÚCIA PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 143763 Nr: 2126-57.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Supermercado Itália Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustível Ipanema Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS MIRELY SANTOS 

PEDROSO - OAB:20873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DETERMINO a intimação do impugnante, pessoalmente e 

por meio de seu ilustre procurador para, no prazo de 15 (quinze) dias e 

sob pena de extinção (art. 321, NCPC): a) atribuir valor à causa; b) indicar 

as provas que pretende produzir; c) anexar cópia do cheque descrito na 

inicial e acostar aos autos todos os documentos necessários à 

comprovação inequívoca da origem de seu crédito, esclarecendo as 

nuances que envolveram o negócio jurídico e a pertinência da dívida com a 

empresa devedora.Em se tratando de empréstimo, o impugnante deverá 

apresentar os comprovantes de transferência ou de depósito da quantia. 

Se, por algum motivo, o mútuo se deu em espécie, a parte impugnante 

deverá comprovar o levantamento prévio do dinheiro.Por outro lado, se 

tratar de dívida decorrente de serviços prestados às recuperandas, o 

impugnante deverá apresentar todas as notas fiscais emitidas ao tomador 

dos serviços, bem como aquelas recebidas para o custeio de tais 

serviços. Se decorrer de compra e venda de bens, produtos ou insumos, 

deverá descrevê-los, bem como as circunstâncias da negociação, assim 

como acostar aos autos nota fiscal ou documento comprobatório de 

propriedade.Em caso de inércia, ou ainda na hipótese de não ser 

apresentado comprovante algum da origem do crédito, CERTIFIQUE-SE e 

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público, a fim de que, em 

entendendo pertinente, promova o necessário à averiguação da eventual 

prática do crime previsto no art. 175 da Lei 11.101/05.Por conseguinte, 

cumpridas as formalidades acima apontadas e CERTIFICADA a 

tempestividade da presente impugnação (art. 8º, Lei nº 11.101/2005), 

desde já, DETERMINO a intimação das recuperandas para, querendo, se 
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manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, juntando os documentos que 

julgarem pertinentes e indicando as provas que reputem necessárias.

( . . . ) .Após ,  ABRA-SE v is tas  dos  au tos  ao  Min is té r io 

Público.INTIME-SE.CUMPRA-SE. Campo Verde-MT, 23 de abril de 2018. 

MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145334 Nr: 2804-72.2018.811.0051

 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: Naman da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2804-72.2018.811.0051 - 145334RevisionalDecisão.Vistos 

etc.Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC:“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.”Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto pertinente o deferimento 

do pedido liminar.É que, de breve análise da inicial é suficiente para a 

verificação de que o contrato discutido pela Parte foi firmado há 

aproximadamente dois anos.Assim, se a Parte requerente pôde aguardar 

tanto tempo da realização do negócio jurídico para o ajuizamento da ação, 

por certo que pode esperar ao menos a manifestação da Requerida.A 

toda evidência, na conjugação de tais circunstâncias, mostra-se razoável 

aguardar a integralização do polo passivo e o decurso do prazo para 

resposta para, só depois, passar-se à análise do pedido 

antecipatório.Decido.POSTERGO, pois, o pedido antecipatório aduzido pela 

Requerente para depois do prazo de resposta.CITE-SE a Requerida e 

INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre Procurador 

(art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, § 8º, do NCPC).Embora a Parte requerente tenha se oposto à 

audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC)....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145711 Nr: 2935-47.2018.811.0051

 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: Eva Albuquerque de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2935-47.2018.811.0051 - 145711RevisionalDecisão.Vistos 

etc.Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC:“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.”Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto pertinente o deferimento 

do pedido liminar.É que, de breve análise da inicial é suficiente para a 

verificação de que o contrato discutido pela Parte foi firmado há 

aproximadamente três anos.Assim, se a Parte requerente pôde aguardar 

tanto tempo da realização do negócio jurídico para o ajuizamento da ação, 

por certo que pode esperar ao menos a manifestação da Requerida.A 

toda evidência, na conjugação de tais circunstâncias, mostra-se razoável 

aguardar a integralização do polo passivo e o decurso do prazo para 

resposta para, só depois, passar-se à análise do pedido 

antecipatório.Decido.POSTERGO, pois, o pedido antecipatório aduzido pela 

Requerente para depois do prazo de resposta.CITE-SE a Requerida e 

INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre Procurador 

(art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, § 8º, do NCPC).Embora a Parte requerente tenha se oposto à 

audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC)....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 143740 Nr: 2105-81.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. Linden Hidráulicas - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS MIRELY SANTOS 

PEDROSO - OAB:20873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DETERMINO a intimação do impugnante, pessoalmente e 

por meio de seu ilustre procurador para, no prazo de 15 (quinze) dias e 

sob pena de extinção (art. 321, NCPC): a) atribuir valor à causa; b) indicar 

as provas que pretende produzir; c) acostar aos autos as duplicatas 

mercantis indicadas nos instrumentos de protesto anexados nos autos, 

bem como todos os demais documentos necessários à comprovação 

inequívoca da origem de seu crédito, esclarecendo as nuances que 

envolveram o negócio jurídico.Se confirmado tratar-se de dívida 

decorrente de serviços prestados ao produtor rural, a parte impugnante 

deverá apresentar todas as notas fiscais emitidas ao tomador dos 

serviços e aquelas eventualmente recebidas para o custeio destes, bem 

como demonstrar o cumprimento da obrigação por ela assumida no 

contrato de prestação de serviço.Em caso de inércia, ou ainda na hipótese 

de não ser apresentado comprovante algum da origem do crédito e da 

tempestividade de habilitação, CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE vista dos autos 

ao Ministério Público, a fim de que, em entendendo pertinente, promova o 

necessário à averiguação da eventual prática do crime previsto no art. 

175 da Lei 11.101/05. Por conseguinte, cumpridas as formalidades acima 

apontadas e CERTIFICADA a tempestividade da presente impugnação (art. 

8º, Lei nº 11.101/2005), desde já, DETERMINO a intimação das 

recuperandas para, querendo, se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) 

dias, juntando os documentos que julgarem pertinentes e indicando as 

provas que reputem necessárias.Em seguida, INTIME-SE o Sr. 

Administrador Judicial para que dê parecer detalhado, no prazo de 

05(cinco) dias, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Lei nº 

11.101/2005.Após, ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério 

Público.INTIME-SE.CUMPRA-SE. Campo Verde-MT, 23 de abril de 2018. 

MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 143765 Nr: 2128-27.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurindo & Laurindo Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustível Ipanema Ltda, 

Antonio Carlos Felito-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS MIRELY SANTOS 

PEDROSO - OAB:20873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DETERMINO a intimação do impugnante, pessoalmente e 

por meio de seu ilustre procurador para, no prazo de 15 (quinze) dias e 

sob pena de extinção (art. 321, NCPC): a) atribuir valor à causa; b) indicar 

as provas que pretende produzir; c) acostar aos autos todos os 

documentos necessários à comprovação inequívoca da origem de seu 

crédito, esclarecendo as nuances que envolveram o negócio jurídico e a 

pertinência com a empresa devedora.Em caso de inércia, ou ainda na 

hipótese de não ser apresentado comprovante algum da origem do crédito, 

CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público, a fim de 

que, em entendendo pertinente, promova o necessário à averiguação da 
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eventual prática do crime previsto no art. 175 da Lei 11.101/05. Em 

seguida, VOLVAM os autos conclusos.Por conseguinte, cumpridas as 

formalidades acima apontadas e CERTIFICADA a tempestividade da 

presente impugnação (art. 8º, Lei nº 11.101/2005), desde já, DETERMINO a 

intimação das recuperandas para, querendo, se manifestarem, no prazo 

de 05 (cinco) dias, juntando os documentos que julgarem pertinentes e 

indicando as provas que reputem necessárias.Em seguida, INTIME-SE o 

Sr. Administrador Judicial para que dê parecer detalhado, no prazo de 

05(cinco) dias, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Lei nº 

11.101/2005.Após, ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério 

Público.INTIME-SE.CUMPRA-SE. Campo Verde-MT, 23 de abril de 2018. 

MARIA LÚCIA PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 143852 Nr: 2163-84.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito, Antonio Carlos Felito-ME, 

A K F Romero Transportes EPP

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

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 2163-84.2018.811.0051 (id. 143852).

Impugnação à Lista do Administrador Judicial

Impugnante: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO.

Vistos etc.

Trata-se de impugnação à lista do administrador judicial apresentada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, devidamente qualificada.

Sustenta, em síntese, que discordando dos créditos arrolados pelo 

devedor ANTÔNIO CARLOS FELITO, apresentou divergência perante o 

administrador judicial, contudo, está fora apenas parcialmente acolhida por 

ele.

Argumenta que os créditos contraídos pela pessoa física de ANTÔNIO 

CARLOS FELITO não são relacionados à atividade rural ou a atividade 

empresarial do grupo FELITO.

 Neste contexto, requer a exclusão dos créditos em questão dos efeitos 

da recuperação judicial, uma vez que desvinculados da atividade 

empresarial ou, alternativamente, sejam corrigidos os valores descritos na 

presente impugnação, com a consequente retificação da relação de 

credores de Antônio Carlos Felito.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De proêmio, CERTIFIQUE-SE a tempestividade da presente impugnação 

(art. 8º, Lei nº 11.101/2005).

 Se tempestiva, desde já DETERMINO a intimação das recuperandas para, 

querendo, se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, juntando os 

documentos que julgarem pertinentes e indicando as provas que reputem 

necessárias.

Em seguida, INTIME-SE o Sr. Administrador Judicial para que dê parecer 

detalhado, no prazo de 05(cinco) dias, nos termos do parágrafo único do 

art. 12 da Lei nº 11.101/2005.

Após, ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério Público.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 Campo Verde-MT, 24 de abril de 2018.

 MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 143927 Nr: 2187-15.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A K F Romero Transportes EPP, Comércio de 

Combustível Ipanema Ltda, N. M. Felito & Cia Ltda, Ipanema Diesel Ltda, 

Antonio Carlos Felito-ME, Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda, Antonio 

Carlos Felito, Mara Rúbia Felito, MARA RÚBIA FELITO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 2187-15.2018.811.0051 (id. 143927).

Impugnação à Lista do Administrador Judicial

Impugnante: BANCO DO BRASIL S.A..

Vistos etc.

Trata-se de impugnação à lista do administrador judicial apresentada por 

BANCO DO BRASIL S.A., devidamente qualificada.

Sustenta, em síntese, que habilitou o crédito representado no contrato 

70042103, em nome de MARA RUBIA FELITO ME, pessoa jurídica, contudo, 

na segunda relação de credores apresentada pelo administrador judicial o 

crédito foi vinculado a MARA RUBIA FELITO, pessoa física.

Neste contexto, requer a retificação da classificação do crédito para a 

recuperanda MARA RUBIA FELITO, pessoa física.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De proêmio, CERTIFIQUE-SE a tempestividade da presente impugnação 

(art. 8º, Lei nº 11.101/2005).

 Se tempestiva, desde já DETERMINO a intimação das recuperandas para, 

querendo, se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, juntando os 

documentos que julgarem pertinentes e indicando as provas que reputem 

necessárias.

Em seguida, INTIME-SE o Sr. Administrador Judicial para que dê parecer 

detalhado, no prazo de 05(cinco) dias, nos termos do parágrafo único do 

art. 12 da Lei nº 11.101/2005.

Após, ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério Público.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 Campo Verde-MT, 24 de abril de 2018.

 MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 143737 Nr: 2103-14.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A K F Romero Transportes EPP, Comércio de 

Combustível Ipanema Ltda, Ipanema Diesel Ltda, Antonio Carlos Felito-ME, 

Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda, N.M. Felito e Cia Ltda, Antonio 

Carlos Felito, Mara Rúbia Felito, Mara Rubia Felito-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12560, Marcelo Álvaro Campos N. Ribeiro - OAB:15445/O, 

Marcos Antonio A. Ribeiro - OAB:MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 2103-14.2018.811.0051 (id. 143737).

Impugnação à Lista do Administrador Judicial

Impugnante: BANCO BRADESCO S/A.

Vistos etc.

Trata-se de impugnação à lista do administrador judicial apresentada por 

BANCO BRADESCO S/A, devidamente qualificado.

Sustenta, em síntese, que o administrador judicial, contrariando os índices 

ajustados no contrato, atualizou monetariamente os créditos utilizando-se 

do IGPM, bem como afastou multa e juros moratórios, os quais incidiam tão 

somente até a data do pedido de recuperação.

Neste contexto, requer sejam considerados os índices apresentados pela 

impugnante em sua divergência, além de procedida a inclusão dos créditos 

na importância de R$ 993.460,16 na condição de quirografários e R$ 

944.448,28 como de garantia real, acrescidos das atualizações devidas.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De proêmio, CERTIFIQUE-SE a tempestividade da presente impugnação 

(art. 8º, Lei nº 11.101/2005).

 Se tempestiva, desde já DETERMINO a intimação das recuperandas para, 

querendo, se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, juntando os 

documentos que julgarem pertinentes e indicando as provas que reputem 
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necessárias.

Em seguida, INTIME-SE o Sr. Administrador Judicial para que dê parecer 

detalhado, no prazo de 05(cinco) dias, nos termos do parágrafo único do 

art. 12 da Lei nº 11.101/2005.

Após, ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério Público.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 Campo Verde-MT, 24 de abril de 2018.

 MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 144797 Nr: 2572-60.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rabobank International Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito-ME, Antonio Carlos Felito, 

Comércio de Combustível Ipanema Ltda, N. M. Felito & Cia Ltda, A K F 

Romero Transportes EPP, Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda, 

Wellington de Araújo Castro, Carla Adriana Felito, Neide Monfernatti Felito, 

Andréia Katia Felito Romero, Ipanema Diesel Ltda, Mara Rúbia Felito, 

WELLINGTON DE ARAUJO CASTRO ME, ROMERO AGRICOLA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Guilherme de Mendonça 

Lopes - OAB:39291, Paulo Guilherme de Mendonça Lopes - 

OAB:SP/98.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 2103-14.2018.811.0051 (id. 143737).

Impugnação à Lista do Administrador Judicial

Impugnante: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A.

Vistos etc.

Trata-se de impugnação à lista do administrador judicial apresentada por 

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A, devidamente 

qualificado.

Sustenta, em síntese, que o administrador judicial descreveu seu crédito 

como sendo no valor de R$ 2.262.818,19 (dois milhões, duzentos mil e 

sessenta e dois mil, oitocentos e dezoito mil reais e dezenove centavos), 

quantia inferior ao valor efetivamente devido pelas recuperandas, no 

montante de R$ 4.001.474,62 (quatro milhões, um mil, quatrocentos e 

setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos).

Neste contexto, requer seja retificado o valor de seu crédito.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De proêmio, CERTIFIQUE-SE a tempestividade da presente impugnação 

(art. 8º, Lei nº 11.101/2005).

 Se tempestiva, desde já DETERMINO a intimação das recuperandas para, 

querendo, se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, juntando os 

documentos que julgarem pertinentes e indicando as provas que reputem 

necessárias.

Em seguida, INTIME-SE o Sr. Administrador Judicial para que dê parecer 

detalhado, no prazo de 05(cinco) dias, nos termos do parágrafo único do 

art. 12 da Lei nº 11.101/2005.

Após, ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério Público.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 Campo Verde-MT, 24 de abril de 2018.

 MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 143771 Nr: 2130-94.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERPLUMA – Cooperativa de Beneficiamento de 

Algodão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA 

LORENZATTO - OAB:9581/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DETERMINO a intimação do impugnante, pessoalmente e 

por meio de seu ilustre procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

e sob pena de extinção (art. 321, NCPC): a) atribua valor à causa; b) 

indique as provas que pretende produzir; c) acoste aos autos todos os 

documentos necessários à comprovação inequívoca da origem de seu 

crédito, esclarecendo as nuances que envolveram o negócio jurídico; d) 

manifeste-se sobre a inclusão de créditos referentes à pessoa estranha a 

recuperação judicial e, se assim entender, desde já EXCLUIA a cota-parte 

de ANDREIA KÁTIA FELITO ROMERO.Em caso de inércia, ou ainda na 

hipótese de não ser apresentado comprovante algum da origem da 

integralidade do crédito, CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE vista dos autos ao 

Ministério Público, a fim de que, em entendendo pertinente, promova o 

necessário à averiguação da eventual prática do crime previsto no art. 

175 da Lei 11.101/05. Por conseguinte, cumpridas as formalidades acima 

apontadas e CERTIFICADA a tempestividade da presente impugnação (art. 

8º, Lei nº 11.101/2005), desde já, DETERMINO a intimação das 

recuperandas para, querendo, se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) 

dias, juntando os documentos que julgarem pertinentes e indicando as 

provas que reputem necessárias.Em seguida, INTIME-SE o Sr. 

Administrador Judicial para que dê parecer detalhado, no prazo de 

05(cinco) dias, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Lei nº 

11.101/2005.Após, ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério 

Público.INTIME-SE.CUMPRA-SE. Campo Verde-MT, 24 de abril de 2018. 

MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 145670 Nr: 2915-56.2018.811.0051

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liderança Limpeza e Conservação LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Maria de Oliveira 

Marques - OAB:31116, Lara Borges Mendes - OAB:42459, Priscila 

Thayse da Silva - OAB:34314, Sabrina Faraco Batista - OAB:27739, 

Thayse Matias Silvestre - OAB:41490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte embargante, na pessoa de seu procurador, para acostar 

aos autos o comprovante do recolhimento das custas e taxas judiciárias 

no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o art. 290, do NCPC, sob 

pena de indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. 321, parágrafo 

único, do novo Código de Processo Civil.

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 92926 Nr: 1620-86.2015.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Ricardo da Cruz Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 Autos n° 1620-86.2015.811.0051 (92926)

Criminal

Decisão.

Vistos etc.

Paulo Ricardo da Cruz Pereira, por meio de Advogado particular, requer 

autorização para viajar até a Bolívia e permanecer naquele país até o mês 

de julho/2018, para colar grau e regularizar a profissão de medicina neste 

país.

Instado à manifestação, o Ministério Público não se opôs ao deferimento 

do pedido.

 Considerando que o acusado está cumprindo regularmente as medidas 

fixadas no benefício da suspensão condicional do processo, 

comparecendo mensalmente a este Juízo, e em consonância com a 

manifestação ministerial, AUTORIZO o Requerente a se ausentar pelo 

período postulado.

Entretanto, tal período não será considerado para o computo do período do 

benefício da suspensão condicional do processo, devendo ser reposto 

após seu retorno.
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Cientifique-se o Ministério Publico, pessoalmente, e o Advogado, via DJE.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 20 de abril de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144884 Nr: 2601-13.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Paraná

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Rossati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valmir de Souza Dantas - 

OAB:10.600/PR

 Autos n° 2601-13.2018.811.0051 (144884)

Carta Precatória

Decisão.

Vistos etc.

Recebo a presente Carta precatória, uma vez que de acordo com os 

requisitos legais.

 Designo audiência para interrogatório do acusado ANTONIO CARLOS 

ROSSATI para realizar-se no dia 14 de junho de 2018, às 16h00min.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a data aprazada.

Intime-se o Acusado.

Cientifique-se o Ministério Público, pessoalmente, e o Advogado 

constituído pela Acusada, via DJE.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 17 de abril de 2018

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 29798 Nr: 3852-81.2009.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nair Sandrini Gabardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0

 SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, 

sendo uma consistente em prestação pecuniária no valor de 03 (três) 

salários mínimos. Os valores poderão ser divididos em até 10 (dez) 

parcelas, as quais deverão ser depositadas na agência 3037-6, conta 

corrente 35.194-6, do Banco do Brasil, para que posteriormente sejam 

encaminhados às entidades desta Comarca. Obediente ao art. 44, § 2º 

(segunda parte), do CP, SUBSTITUO a pena privativa também pela de 

interdição temporária de direitos, a fim de proibir que a Acusada frequente 

bares, boates ou congêneres.Ressalto que a pena de interdição 

temporária de direitos terá a mesma duração da pena privativa de 

liberdade substituída, conforme determina o artigo 55 do Código 

Penal.Isento a Acusada nas custas processuais.Da sentença, intime-se o 

Ministério Público e a Acusada, pessoalmente, e o Advogado, via DJE, 

indagando-lhe sobre o desejo de recorrer o que será feito mediante termo, 

tudo a teor do artigo 1.424 e parágrafo único da C.N.G.C./MT.Com o 

trânsito em julgado, expeça-se guia de execução, lançando-se o seu 

nome no Rol dos Culpados, oficiando-se ao Tribunal Regional Eleitoral e ao 

Instituto de Identificação, arquivando-se os autos.Para fins de anotações 

posteriores, consigna-se que:1.A Acusada permaneceu presa entre os 

dias 04.03.2017 e 07.03.2017.2.A Acusada não responde a outras ações 

penais.3.Não possuem objetos apreendidos vinculados a este 

feito.Publique-se. Cumpra-se.Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde /MT, 18 de abril de 2018.Caroline Schneider Guanaes 

SimõesJuíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010654-17.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DIAS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT0019693A (ADVOGADO)

SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO OAB - MT0007085S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

HENRIQUE JOSE DA ROCHA OAB - RS0036568A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária Substituta

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010333-74.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIDE FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Á PARTE AUTORA Impulsiono o feito, a fim de intimar a parte 

autora na pessoa de seu procurador, para, no prazo legal se manifestar 

acerca do comprovante de pagamento juntado aos autos. MARIA DIVINA 

ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-10.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAN SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 18/06/2018 

às 10:00hs, 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: 1000199-10.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAN SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerida na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 18/06/2018 

às 10:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento às audiências importará em revelia, 

reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais do autor e 

proferindo-se o julgamento de plano, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000464-12.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA LEONARDO DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-06.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA REGINA MACELLONI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 12/06/2018 

ás 16hs20min, 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: 1000339-73.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA EMANUELLA SANT ANA CORREA MACELLONI 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 18/06/2018 

ás 09hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. 

Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-58.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA EMANUELLA SANT ANA CORREA MACELLONI 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 18/06/2018 

ás 09hs40, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Cientifico-o 

(a) de que o não comparecimento implicará arquivamento e condenação 

das custas, na forma da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. 

Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010360-57.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEUDETI ALBINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000877-88.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT0017695A 

(ADVOGADO)

ELIEL ALVES DE SOUSA OAB - MT0007397A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000777-36.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

INGRIDY RAFAELLA SILVA TRINANES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte requerida para apresentar suas 

contrarrazões ao recurso inominado interposto pela recorrente.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010741-02.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON PEREIRA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ANDREIS E CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF OAB - MT0011866A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010741-02.2015.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. O Requerido, 

por meio da petição de ID 12822749, reitera o pedido de ID 9920294, 

pugnando pela retirada do seu nome dos órgãos de restrição ao crédito. 

Todavia, tal questão já foi analisada na sentença proferida no presente 

feito, lançada no ID 10423787 o, onde constou: “No tocante ao pedido de 

sustação de protesto solicitado pelo Reclamado, alegando que o 

Reclamante teria “aberto mão da cobrança do suposto valor de R$ 923,00 

reais”, entendo que não lhe cabe razão, pois somente há desistência do 

processo de cobrança e não do crédito”. No mais, tendo em vista a 

certidão de ID 11015166, intime-se pessoalmente o Requerente acerca da 

sentença proferida nos autos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 25 de abril de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010280-93.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL NUNES DE SOUSA OAB - MT0017633A (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024526/4/2018 Página 326 de 598



Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010280-93.2016.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. Cuida-se de execução de título judicial/cumprimento 

de sentença em face da Executada OI S/A. É de amplo conhecimento 

público que a Executada OI S/A está em recuperação judicial, em 

processamento pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital 

do Estado do Rio de Janeiro, nos autos n. 0203711-65.2016.8.19.0001, o 

qual foi deferido em 29 de junho de 2016. Igualmente, é cediço que foi 

realizada, no dia 19/12/2017, a Assembleia Geral de Credores do Grupo 

Oi, ora Executada, oportunidade em que foi aprovado o Plano de 

Recuperação Judicial apresentado. Logo, em 08/01/2018, o MM. Juízo da 

7ª Vara do Estado do Rio de Janeiro, proferiu decisão homologando o 

Plano de Recuperação Judicial aprovado, o qual foi publicado em 

05/02/2018, para, assim, conceder a recuperação judicial do Grupo Oi. 

Considerando que o plano de recuperação judicial do Grupo foi aprovado 

pela Assembleia Geral de Credores e homologado pelo Juízo competente, 

todos os créditos, cujo fato gerador seja anterior a 20/06/2016, nele 

incluídos foram novados, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/05, 

devendo, por corolário, ser pagos na forma prevista no plano de 

recuperação judicial. - DOS CRÉDITOS GERADOS DEPOIS DE 20.06.2016: 

Quanto aos créditos que possuem fato gerador posterior ao 

processamento da recuperação judicial, como no caso – trânsito em 

julgado em 23.07.2017, considerados extraconcursais, deverão ser 

executados normalmente, nos termos dos artigos 67 e 84 da Lei 

11.101/05. “Art. 67. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas 

pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a 

despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, 

serão considerados extraconcursais, em caso de decretação de falência, 

respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei. 

Parágrafo único. Os créditos quirografários sujeitos à recuperação judicial 

pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a 

provê-los normalmente após o pedido de recuperação judicial terão 

privilégio geral de recebimento em caso de decretação de falência, no 

limite do valor dos bens ou serviços fornecidos durante o período da 

recuperação.” “Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e 

serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, 

na ordem a seguir, os relativos a: (...) V – obrigações resultantes de atos 

jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos do 

art. 67 desta Lei, ou após a decretação da falência, e tributos relativos a 

fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, respeitada a 

ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.” Portanto, efetuado o depósito do 

valor do acordo (ID 1467662), autorizo o levantamento em favor do 

Exequente. Efetue-se o levantamento do valor depositado no presente 

feito (1467662), em favor da parte exequente, em conta indicada por ela. 

Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 25 de abril de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000463-90.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PUPIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000463-90.2017.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Antes de 

analisar o pedido formulado pelo Requerido por meio da petição de ID 

10383058, pugnando pela suspensão do feito em razão do deferimento do 

processamento da recuperação judicial do Requerido em trâmite na 

Primeira Vara Civil desta Comarca de Campo Verde-MT e da Requerente 

(ID 12106600), em que pede pela penhora de ativos do Requerido em 

virtude do descumprimento do acordo, DETERMINO que seja oficiado ao 

mencionado juízo recuperacional, solicitando informações se o crédito em 

discussão no presente feito está incluído dentre os créditos relacionados 

na ação de recuperação judicial, autos n º 7612-57.2017.811.0051, bem 

como se já decorreu o prazo que determinou a suspenção das ações 

movidas em desfavor do ora Requerido. Após, com a vinda das 

informações, retornem-me os autos conclusos para analise dos pedidos 

das partes litigantes. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 25 

de abril de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000740-09.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO)

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 26 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000740-09.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO)

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 26 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000563-79.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE SOUZA LANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

DANIELA IVO DOS SANTOS OAB - MT20489/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000563-79.2016.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

crédito, conforme pedido formulado pela parte Exequente (ID 12532153). 

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez 

por cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 
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aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

25 de abril de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000668-22.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA OLIVEIRA AMORIM (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):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos nº 

1000668-22.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Despacho. Vistos 

etc. Intime-se o Executado para que, no prazo de 10(dez) dias, se 

manifeste sobre o pedido formulado pelo Exequente por meio da 

manifestação de ID 12161807, onde pede pelo recebimento do valor 

remanescente, requerendo o que entender de direito. Decorrido o prazo 

ou com a manifestação, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 25 de 

abril de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010898-72.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA JUNG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEBER SUTILI OAB - PR39372 (ADVOGADO)

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILIA MICKEL MIYAMOTO OAB - SP0271431S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010898-72.2015.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Defiro o 

pedido formulado pelo Advogado da Requerente por meio da petição de ID 

12600301. Efetue-se o levantamento do valor depositado nos autos, em 

favor do Advogado da Requerente, em conta indicada por ele, nos termos 

da petição de ID 12600301. Após, arquive-se. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde-MT, 24 de abril de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-74.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDILENE PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000229-74.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória da 

Requerente, pois que a Requerida poderá comprovar se o débito inserido 

no cadastro de inadimplente foi contratado e é devido. Assim, visível a 

hipossuficiência probatória da Requerente, cabível a inversão do ônus da 

prova, alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. À 

Requerida incumbirá, portanto, a demonstração de existência do negócio 

jurídico e que o débito negativado é legítimo. Isso posto, reconhecendo 

como de consumo a relação firmada entre as partes, e visualizando, 

ainda, a hipossuficiência técnica da Requerente em produzir as provas 

necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

determino que a Requerida, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, junte todas as provas no tocante as alegações da Requerente. 

- Da Tutela de Evidência Como se sabe, por meio da tutela provisória, o 

legislador pretendeu mitigar os indesejados efeitos que o tempo pode 

impor aos litigantes. Assim, nos termos dos arts. 294 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil, definiu as hipóteses de urgência nas quais se 

admitem a antecipação do próprio direito material pleiteado e, também, o 

deferimento de providências acautelatórias que garantam esse mesmo 

direito. No que mais de perto interessa ao presente feito, ao lado daquelas 

situações de urgência, cautelar ou antecipatória, o legislador arrolou como 

provisória também a tutela de evidência, a autorizar a pronta satisfação 

dos interesses da parte, independentemente da demonstração de perigo 

de dano ou de ilícito, naqueles casos previstos no art. 311 do novo Código 

de Processo Civil: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando: I – ficar caracterizado o abuso do 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II – as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 
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vinculante; III – se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV – a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável.” Importante ressaltar que são requisitos 

da tutela de evidência o requerimento da parte expondo as motivações de 

seu direito de maneira contundente e também a comprovação de evidência 

do direito material, ou seja, qualquer das circunstâncias de evidência 

enumeradas no artigo 311 do CPC. Entretanto, percebe-se pelo exame dos 

autos que a Autora sequer apontou em qual das situações elencadas no 

artigo 311 do Código de Processo Civil, o seu direito material de adequa, 

apenas formulando pedido genérico, sob o argumento de que a inscrição 

de seu nome em cadastro de restrição de crédito e indevida, pois 

desconhece os débitos cobrados, e com base no artigo 311 e seus 

incisos, requer a concessão da tutela de evidência para a suspensão da 

negativação apontada. Assim, da leitura dos fatos expostos na inicial e em 

que pese a falta de especificação e fundamentação da Autora, não se 

vislumbra a ocorrência de qualquer das causas ensejadoras para 

concessão da tutela de evidência. Portanto, impossível o deferimento da 

tutela de evidência pleiteada, ante a não ocorrência de qualquer das 

causas previstas no artigo 311 do CPC. Decido. Recebo a petição inicial, 

tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do Código 

de Processo Civil de 2015. Cite-se a parte promovida preferencialmente 

por correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campo Verde-MT, 24 de abril de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito
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Autos nº 1000226-22.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória da 

Requerente, pois que a Requerida poderá comprovar se os débitos 

inseridos nos cadastros de inadimplentes foram contratados e são 

devidos. Assim, visível a hipossuficiência probatória da Requerente, 

cabível a inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as 

incumbências processuais das partes. À Requerida incumbirá, portanto, a 

demonstração de negócio jurídico e que o débito negativado é legítimo. 

Isso posto, reconhecendo como de consumo a relação firmada entre as 

partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência técnica da Requerente em 

produzir as provas necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, 

VIII, do CDC, determino que a Requerida, no prazo da contestação, caso 

não haja acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação designada, junte todas as provas no tocante as alegações da 

Requerente. - Tutela de Urgência: Como já pacificado pela doutrina e 

jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem 

ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso 

porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que os da justiça 

ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto processamento e 

julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, 

ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos liminares nos 

juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente imposto ao 

direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que 

situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, ainda que o 

rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode admitir a 

consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas situações 

de forte probabilidade do direito da parte, admite-se o deferimento de 

pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa 

parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, dita dos 

Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos 

juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre 

analisar as questões e provas trazidas pela Reclamante, a fim de 

verificar-se o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento 

do referido pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de 

tutela de urgência têm seu deferimento condicionado à probabilidade do 

direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. 

Esses, os requisitos previstos no artigo 300, do NCPC: “Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 
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processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Analisando, portanto, as duas condições específicas dos 

pedidos antecipatórios, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo 

de lesão, e verificando, noto não ser possível o deferimento do pedido 

liminar. Sabe-se que os requisitos necessários e indispensáveis à 

concessão liminar da tutela jurisdicional referem-se à probabilidade do 

direito invocado (fumus boni juris) e à existência de lesão ou perigo de 

lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). A premente 

necessidade de deferir-se liminarmente o pedido tem fundamento primeiro 

no fato de que a inscrição em cadastro de inadimplentes impõe a qualquer 

pessoa, seja ela física ou ideal, restrições em vários aspectos normais de 

sua vida civil, na exata medida em que lhe dificulta o acesso às vias de 

crédito e, até mesmo, a celebração de simples contratos. Essa restrição, 

inerente à medida, é geralmente suficiente para a plena configuração do 

periculum in mora. Entretanto, há, no caso dos autos, circunstância 

especial, capaz de afastar essa presunção de dano gerada pela inscrição 

em cadastro de inadimplentes. É que o nome da Reclamante foi inscrito 

nesse cadastro de inadimplentes pela Requerida em 20.06.2016, conforme 

documento acostado ao ID 12556924, e desde então a Reclamante falhou 

em não tomar qualquer medida para promover a exclusão de seu nome do 

dito rol. Ora, se há mais de um ano a Reclamante convive com a inscrição, 

presume-se a inexistência de qualquer risco de lesão supostamente 

proveniente do tempo necessário para o pronunciamento judicial. Além 

disso, o nome da Reclamante está inscrito no cadastro de inadimplentes 

por outras pendências financeiras. Isso posto, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela aduzido pela Reclamante, pois que ausente o 

requisito do periculum in mora. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação. CITE-SE a Reclamada para que compareça à audiência de 

conciliação designada, consignando a advertência prevista no art. 20 da 

Lei 9.099/95. Intime-se a Reclamante para que também compareça à 

audiência, sob pena de extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95. Intime-se o Advogado da Autora. Por fim, i Analisando, 

portanto, as duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, 

quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, 

noto não ser possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os 

requisitos necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela 

jurisdicional referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni 

juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil 

reparação (periculum in mora). A premente necessidade de deferir-se 

liminarmente o pedido tem fundamento primeiro no fato de que a inscrição 

em cadastro de inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou 

ideal, restrições em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata 

medida em que lhe dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a 

celebração de simples contratos. Essa restrição, inerente à medida, é 

geralmente suficiente para a plena configuração do periculum in mora. 

Entretanto, há, no caso dos autos, circunstância especial, capaz de 

afastar essa presunção de dano gerada pela inscrição em cadastro de 

inadimplentes. É que o nome da Reclamante foi inscrito nesse cadastro de 

inadimplentes pela Requerida em 08.09.2015 conforme documento 

acostado ao ID 12151683, e desde então a Reclamante falhou em não 

tomar qualquer medida para promover a exclusão de seu nome do dito rol. 

Ora, se há mais de dois anos a Reclamante convive com a inscrição, 

presume-se a inexistência de qualquer risco de lesão supostamente 

proveniente do tempo necessário para o pronunciamento judicial. Além 

disso, o nome da Reclamante está inscrito no cadastro de inadimplentes 

por outras pendências financeiras. Isso posto, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela aduzido pela Reclamante, pois que ausente o 

requisito do periculum in mora. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação. CITE-SE a Reclamada para que compareça à audiência de 

conciliação designada, consignando a advertência prevista no art. 20 da 

Lei 9.099/95. Intime-se o Reclamante para que também compareça à 

audiência, sob pena de extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95. Intime-se o Advogado da Autora. Intime-se a Requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o seu endereço ou 

eventual vínculo, eis que o comprovante de endereço acostado ao ID 

125556919 se encontra em nome de terceiro. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 25 de abril de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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Autos nº 1000294-69.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória do 

Requerente, pois que o Requerido poderá comprovar se o débito inserido 

no cadastro de inadimplente em seu nome foi contratado e é devido. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. Ao Requerido incumbirá, portanto, a 
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demonstração de existência do negócio jurídico com o Requerido e que os 

débitos negativados são legítimos. Isso posto, reconhecendo como de 

consumo a relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a 

hipossuficiência técnica da Requerente em produzir as provas 

necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

determino que o Requerido, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, junte todas as provas no tocante as alegações do Requerente. 

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. CITE-SE a 

Reclamada para que compareça à audiência de conciliação designada, 

consignando a advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se a 

Reclamante para que também compareça à audiência, sob pena de 

extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Intime-se 

o Advogado do Autor. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 25 de abril de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-46.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000302-46.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória do 

Requerente, pois que o Requerido poderá comprovar se o débito inserido 

no cadastro de inadimplente em seu nome foi contratado e é devido. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. Ao Requerido incumbirá, portanto, a 

demonstração de existência de negócio jurídico com o Requerido e que o 

débito negativado é legítimo. Isso posto, reconhecendo como de consumo 

a relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência 

técnica do Requerente em produzir as provas necessárias às suas 

alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que o Requerido, 

no prazo da contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência de conciliação designada, junte todas as 

provas no tocante as alegações do Requerente. Aguarde-se a realização 

da audiência de conciliação. CITE-SE o Reclamado para que compareça à 

audiência de conciliação designada, consignando a advertência prevista 

no art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se o Reclamante para que também 

compareça à audiência, sob pena de extinção do feito, na forma do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Por fim, intime-se o Advogado do Autor. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

25 de abril de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-31.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000303-31.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 
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apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória do 

Requerente, pois que a Requerida poderá comprovar se o débito inserido 

no cadastro de inadimplente foi contratado e é devido. Assim, visível a 

hipossuficiência probatória da Requerente, cabível a inversão do ônus da 

prova, alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. À 

Requerida incumbirá, portanto, a demonstração de existência do negócio 

jurídico e que o débito negativado é legítimo. Isso posto, reconhecendo 

como de consumo a relação firmada entre as partes, e visualizando, 

ainda, a hipossuficiência técnica do Requerente em produzir as provas 

necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

determino que a Requerida, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, junte todas as provas no tocante as alegações do Requerente. 

- Tutela de Urgência: Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os 

pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos nos 

juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do 

juizado, sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado 

de forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que 

lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte probabilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 6º O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.” Definida 

a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, pedido 

antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões e 

provas trazidas pelo Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento 

dos requisitos necessários ao deferimento do referido pedido 

antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm 

seu deferimento condicionado à probabilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no artigo 300, do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos 

antecipatórios, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de lesão, 

e verificando, noto não ser possível o deferimento do pedido liminar. 

Sabe-se que os requisitos necessários e indispensáveis à concessão 

liminar da tutela jurisdicional referem-se à probabilidade do direito invocado 

(fumus boni juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou 

de difícil reparação (periculum in mora). A premente necessidade de 

deferir-se liminarmente o pedido tem fundamento primeiro no fato de que a 

inscrição em cadastro de inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela 

física ou ideal, restrições em vários aspectos normais de sua vida civil, na 

exata medida em que lhe dificulta o acesso às vias de crédito e, até 

mesmo, a celebração de simples contratos. Essa restrição, inerente à 

medida, é geralmente suficiente para a plena configuração do periculum in 

mora. Entretanto, há, no caso dos autos, circunstância especial, capaz de 

afastar essa presunção de dano gerada pela inscrição em cadastro de 

inadimplentes. É que o nome do Reclamante foi inscrito nesse cadastro de 

inadimplentes pela Requerida em 10.01.2017, conforme documento 

acostado ao ID 12758882, e desde então o Reclamante falhou em não 

tomar qualquer medida para promover a exclusão de seu nome do dito rol. 

Ora, se há mais de um ano o Reclamante convive com a inscrição, 

presume-se a inexistência de qualquer risco de lesão supostamente 

proveniente do tempo necessário para o pronunciamento judicial. Além 

disso, o nome do Reclamante está inscrito no cadastro de inadimplentes 

por outra pendência financeira. Isso posto, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela aduzido pelo Reclamante, pois que ausente o 

requisito do periculum in mora. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação. CITE-SE a Reclamada para que compareça à audiência de 

conciliação designada, consignando a advertência prevista no art. 20 da 

Lei 9.099/95. Intime-se o Reclamante para que também compareça à 

audiência, sob pena de extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95. Por fim, intime-se o Advogado do Autor. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 25 de abril 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000306-83.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NIVANDO SANTOS PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000306-83.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 333 

do CPC: “Art. 333. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Parágrafo único. É 

nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova 

quando: I - recair sobre direito indisponível da parte; II - tornar 

excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.” O Magistrado, 

portanto, caso entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve 

manifestar-se desde logo, de forma a permitir que as partes saibam 

antecipadamente acerca de seu ônus processual e, assim, possam 

manifestar-se adequadamente nos autos. É dizer que a inversão do ônus 

da prova não pode ser tida como mera regra de análise de provas do 

juízo, a ser levada em consideração apenas quando da elaboração da 

sentença. Deve, ao revés, ser determinada desde a inicial, de forma que o 

réu possa, já na contestação, produzir as provas que entender 

necessárias, especialmente as documentais, a atender a sua incumbência 

processual. Esclarecido isso, concordo que a aplicação do CDC permite a 

inversão do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida 

hipossuficiência do consumidor, assim entendido aquele despreparo 

técnico do consumidor em produzir as provas tendentes à comprovação 

de suas alegações, e, também, naquelas hipóteses em que verificar-se, 

desde logo, verossimilhança de suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 
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seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências;” Admitidas as normas consumeristas, observa-se 

importante consequência processual no caso em tela. É que a aplicação 

do CDC permite a inversão do ônus da prova naqueles casos em que 

houver nítida hipossuficiência do consumidor, assim entendido aquele 

despreparo técnico do consumidor em produzir as provas tendentes à 

comprovação de suas alegações. No presente feito, nota-se que a 

manifesta hipossuficiência probatória da Requerente, pois que a 

Requerida é quem poderá comprovar a regular prestação de serviços. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. À Requerida incumbirá, portanto, a demonstração 

que o produto adquirido foi entregue dentro do contratado entre as partes. 

Isso posto, reconhecendo como de consumo a relação firmada entre as 

partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência técnica do Requerente em 

produzir as provas necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, 

VIII, do CDC, determino que a Requerido, no prazo da contestação, caso 

não haja acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação designada, juntem todas as provas no tocante as alegações 

do Requerente. - Tutela de Urgência - Da Tutela de Urgência Como já 

pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos antecipatórios 

genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados especiais, sob 

condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, sabidamente mais 

célere que os da justiça ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto 

processamento e julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa 

perspectiva, ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos 

liminares nos juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente 

imposto ao direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. 

Ocorre que situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, 

ainda que o rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode 

admitir a consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas 

situações de forte probabilidade do direito da parte, admite-se o 

deferimento de pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. 

Aliás, essa parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, 

dita dos Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser 

lançado, nos juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou 

específico, cumpre analisar as questões e provas trazidas pelo 

Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento dos requisitos 

necessários ao deferimento do referido pedido antecipatório. Pois bem. 

Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm seu deferimento 

condicionado à probabilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no artigo 

300, do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as 

duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto possível o 

deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos necessários e 

indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional referem-se à 

plausibilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à existência de lesão 

ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). 

No que se refere ao periculum in mora, é fácil constatar que a obra na 

residência do Autor com a demora na entrega do produto adquirido 

encontra-se paralisada, pois ainda aguarda o piso para ser assentado em 

sua residência, o que posterga a sua conclusão. Chega-se, assim, ao 

segundo requisito necessário ao deferimento do pedido liminar, qual seja, 

a probabilidade do direito invocado. No caso dos autos, segundo a inicial, 

o Requerente adquiriu da Requerida um piso laminado em 20.02.2018, mas 

a nota fiscal foi emitida somente vinte e cinco após a compra – 15.03.2018 

e até o presente momento não recebeu o produto e, passados mais de 

cinquenta dias da compra, não recebeu o produto adquirido e a Requerida 

nada fez no sentido de resolver o impasse. Analisando o que constou dos 

autos, observa-se que na ocasião da compra efetuada em 20.02.2018, o 

prazo estimado pela Requerida para a entrega do produto foi entre 12 a 14 

de março, conforme ressai do documento acostado no ID 12761362 (tela 

sistêmica - pedido nº 1531503). Portanto, há muito decorreu o prazo de 

entrega do produto e o Requerente que ainda aguarda o piso para a 

conclusão da obra em sua residência. Assim, ante o descumprimento 

contratual no tocante ao tempo de entrega do produto, tenho que a tutela 

pretendida merece acolhimento. Por fim, advirto que o direito que aqui se 

reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas 

para identificar uma simples plausibilidade do direito invocado pela 

Reclamante. Não se quer confiar a essa análise sumária o status, ou 

mesmo o efeito, garantido por uma cognição mais detida e completa, dita 

exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito alegado pelo 

Reclamante é plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após uma 

análise mais acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente 

demanda. Decido. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência 

postulado pelo Reclamante, a fim de determinar que a Requerida entregue 

o produto adquirido pelo Autor, consistente em PISO LAMINADO TREND 

SUPER CLICK DURAFL, 8MMX9, 2CM 1,34M, GRIS COLUMBIA, conforme 

nota fiscal de compra acostada no ID 12761290, no endereço do 

Requerido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de imposição de multa de 

incidência única, a qual desde já fixo em R$3.000,00 (três mil reais), 

admitindo-se, em caso de reiteração, posterior majoração. Designe-se a 

audiência de conciliação. CITE-SE a Reclamada para que compareça à 

audiência de conciliação designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se o Reclamante 

para que também compareça à audiência, sob pena de extinção do feito, 

na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Por fim, intime-se o 

advogado do Autor. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 25 de abril de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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Autos nº 1000321-52.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 
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entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória da 

Requerente, pois que a Requerida poderá comprovar se o débito inserido 

no cadastro de inadimplente foi contratado e é devido. Assim, visível a 

hipossuficiência probatória da Requerente, cabível a inversão do ônus da 

prova, alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. À 

Requerida incumbirá, portanto, a demonstração de existência do negócio 

jurídico e que o débito negativado é legítimo. Isso posto, reconhecendo 

como de consumo a relação firmada entre as partes, e visualizando, 

ainda, a hipossuficiência técnica da Requerente em produzir as provas 

necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

determino que a Requerida, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, junte todas as provas no tocante as alegações da Requerente. 

- Tutela de Urgência: Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os 

pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos nos 

juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do 

juizado, sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado 

de forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que 

lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte probabilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 6º O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.” Definida 

a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, pedido 

antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões e 

provas trazidas pela Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento 

dos requisitos necessários ao deferimento do referido pedido 

antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm 

seu deferimento condicionado à probabilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no artigo 300, do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos 

antecipatórios, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de lesão, 

e verificando, noto não ser possível o deferimento do pedido liminar. 

Sabe-se que os requisitos necessários e indispensáveis à concessão 

liminar da tutela jurisdicional referem-se à probabilidade do direito invocado 

(fumus boni juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou 

de difícil reparação (periculum in mora). A premente necessidade de 

deferir-se liminarmente o pedido tem fundamento primeiro no fato de que a 

inscrição em cadastro de inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela 

física ou ideal, restrições em vários aspectos normais de sua vida civil, na 

exata medida em que lhe dificulta o acesso às vias de crédito e, até 

mesmo, a celebração de simples contratos. Essa restrição, inerente à 

medida, é geralmente suficiente para a plena configuração do periculum in 

mora. Entretanto, há, no caso dos autos, circunstância especial, capaz de 

afastar essa presunção de dano gerada pela inscrição em cadastro de 

inadimplentes. É que o nome da Reclamante foi inscrito nesse cadastro de 

inadimplentes pela Requerida em 13.11.2015, 18.08.2015, 03.08.2015 e 

17.07.2015, conforme documento acostado ao ID 12807453, e desde 

então a Reclamante falhou em não tomar qualquer medida para promover a 

exclusão de seu nome do dito rol. Ora, se há mais de dois anos a 

Reclamante convive com a inscrição, presume-se a inexistência de 

qualquer risco de lesão supostamente proveniente do tempo necessário 

para o pronunciamento judicial. Além disso, o nome da Reclamante está 

inscrito no cadastro de inadimplentes por outras pendências financeiras. 

Isso posto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela aduzido pela 

Reclamante, pois que ausente o requisito do periculum in mora. 

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. CITE-SE a 

Reclamada para que compareça à audiência de conciliação designada, 

consignando a advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se a 

Reclamante para que também compareça à audiência, sob pena de 

extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Por fim, 

intime-se o Advogado da Autora. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 25 de abril de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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Autos nº 1000395-43.2017.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 
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entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória da 

Requerente, pois que a Requerida é que poderá comprovar que o débito 

inserido no cadastro de inadimplentes em nome do Autor é devido. Assim, 

visível a hipossuficiência probatória da parte Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. Ao Requerido incumbirá, portanto, a 

demonstração que o débito negativado é legítimo. Isso posto, 

reconhecendo como de consumo a relação firmada entre as partes, e 

visualizando, ainda, a hipossuficiência técnica do Requerente em produzir 

as provas necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do 

CDC, determino que o Requerida, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, juntem todas as provas no tocante as alegações da 

Requerente. - Tutela de Urgência: Como já pacificado pela doutrina e 

jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem 

ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso 

porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que os da justiça 

ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto processamento e 

julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, 

ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos liminares nos 

juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente imposto ao 

direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que 

situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, ainda que o 

rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode admitir a 

consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas situações 

de forte plausibilidade do direito da parte, admite-se o deferimento de 

pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa 

parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, dita dos 

Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos 

juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre 

analisar as questões e provas trazidas pela parte Reclamante, a fim de 

verificar-se o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento 

do referido pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de 

tutela de urgência têm seu deferimento condicionado à plausibilidade do 

direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. 

Esses, os requisitos previstos no artigo 300, do NCPC: “Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão.” Analisando, portanto, as duas condições específicas dos 

pedidos antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo 

de lesão, e verificando, noto ser possível o deferimento do pedido liminar. 

Sabe-se que os requisitos necessários e indispensáveis à concessão 

liminar da tutela jurisdicional referem-se à plausibilidade do direito invocado 

(fumus boni juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou 

de difícil reparação (periculum in mora). No que se refere ao periculum in 

mora, é fácil constatar que a restrição ao crédito imposta pelo Reclamado 

é capaz de causar lesões financeiras o Autor, pois a restrição impede o 

crédito. Por outro lado, a inscrição em cadastros de inadimplentes tem a 

finalidade de proteger o próprio comércio, no sentido que fornece aos que 

dele participam um histórico de suas condutas comerciais negativas, além 

de alterar acerca de eventuais situações de insolvência. Sendo, portanto, 

medida com efeitos restritivos, deve ser exercida dentro dos limites do 

razoável e da lei, de forma a impedir que seu uso imoderado atinja aquelas 

pessoas idôneas que não merecem ali figurar, seja porque jamais 

incorrerem em mora, seja porque tem razões para discutir judicialmente o 

débito em atraso. Chega-se, assim, ao segundo requisito necessário ao 

deferimento do pedido liminar, qual seja, a probabilidade do direito 

invocado. No caso dos autos, o Requerente alega que o débito cobrado 

pelo Requerido foi devidamente quitado e a inclusão do seu nome em 

órgão de restrição ao crédito é indevida. O Autor alega que em 01.09.2015 

recebeu uma proposta do Requerido para quitar seus débitos com 

desconto de 95%, tendo quitado os contratos de nº 667188007 e 

667187728. Para comprovação de suas alegações o Requerente trouxe 

aos autos documentos para comprovar a negociação realizada com o 

banco requerido. Da analise dos documentos, a princípio, observa-se que 

o Requerente teria quitado os débitos em discussão com o Requerido, 

tendo, inclusive, juntado comprovante de pagamento. Logo, entendo 

verissímeis as alegações da Reclamante, merecendo acolhimento o pleito 

liminar. Por fim, advirto que o direito que aqui se reconhece é aquele 

derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas para identificar uma 

simples plausibilidade do direito invocado pela Reclamante. Não se quer 

confiar a essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido 

por uma cognição mais detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, 

aqui, apenas que o direito alegado pela parte Reclamante é plausível, mas 

que pode, ou não, ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos 

fatos que gravitam em torno da presente demanda. Decido. Pelo exposto, 

DEFIRO o pedido de tutela antecipada aduzido pelo Reclamante para 

determinar que a Requerida promova a BAIXA de seu nome dos cadastros 

de inadimplentes, relativamente ao débito discutido nos presentes autos, 

até ulterior determinação deste Juízo. A fim de bem cumprir a presente 

determinação judicial, intime-se a Reclamada para que cumpra a presente 

decisão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de imposição de multa de 

incidência única, a qual desde já fixo em R$3.000,00 (três mil reais), 

admitindo-se, em caso de reiteração, posterior majoração. Aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida 

preferencialmente por correspondência com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. A 

correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para 

efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 

do FONAJE). Na correspondência/mandado de citação/intimação deverá 

constar a advertência de que o não comparecimento da parte promovida 

na audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 25 de abril de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-54.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON DE OLIVEIRA BELIZARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA HADDAD GARCIA OAB - MT19621/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 25 de abril de 2018 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000553-98.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE LOPES ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA OAB - MT4055-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos nº 

1000553-98.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. O Executado efetuou o 

pagamento do valor da condenação, conforme comprovante de depósito 

acostado aos autos (ID 12179523). A Exequente, por sua vez, por meio da 

petição de ID 12447883, pugnou pelo levantamento dos valores 

depositados, o que presume a sua anuência com o valor depositado. É o 

relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código 

Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face à 

quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado nos autos (ID 12179523), em favor da 

parte Exequente, em conta indicada por ela, nos termos da petição de ID 

12447883. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 13 de abril de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-79.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VITORINO CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Sentença. Vistos etc. O Executado 

efetuou o pagamento do valor da condenação, conforme comprovante de 

depósito acostado aos autos (ID 12179523). A Exequente, por sua vez, 

por meio da petição de ID 12447883, pugnou pelo levantamento dos 

valores depositados, o que presume a sua anuência com o valor 

depositado. É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo 

Código Processual Civil em seu inciso II, que: "Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face 

à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado nos autos (ID 12179523), em favor da 

parte Exequente, em conta indicada por ela, nos termos da petição de ID 

12447883. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 25 de abril de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010225-21.2011.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE ANDRADE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos nº 

8010225-21.2011.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A Executada efetuou 

deposito judicial do débito, pugnando pela extinção e arquivamento dos 

autos (ID 9465180). A parte Exequente, por sua vez, concorda com o 

valor depositado pela Executada, requerendo o levantamento (ID 

1246867). É o relato. Fundamento e Decid2016o. Dispõe o artigo 924 do 

Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face 

à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado nos autos (ID 9465180) em favor da 

parte exequente, em conta indicada por ela, nos termos da petição de 

ID1246867. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 25 de abril de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010251-77.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR LUIZ AGNOLIN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010251-77.2015.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Compulsando 

os autos verifica-se que a Executada efetuou o depósito judicial do débito 

em execução (ID 11882600). Compareceu aos autos, a Srª. Neide 

Carvalho Agnolin, cônjuge supérstite do Exequente, juntando certidão de 

óbito, de casamento e de nascimento de dois filhos, um deles menor de 

idade, pugnando pelo levantamento do valor depositado. Instado a se 

manifestar, o Ministério Público, manifestou-se favoravelmente ao pedido 

da cônjuge supérstite. Assim, não há óbice a liberação do dinheiro em 

favor da cônjuge supérstite e os filhos do Exequente. Era o que tinha a 

relatar. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 794 do Código Processual 

Civil em seu inciso I, que: “Extingue-se a execução quando: I - o devedor 

satisfaz a obrigação; (...)” Ante o exposto, face à quitação do débito, 

JULGO EXTINTO o processo com fulcro no art. 794, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Efetue-se a liberação do valor depositado nos autos (ID 

11882600), em favor de Neide Carvalho Agnolin, em conta a ser indicada 

por ela. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 25 de abril 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-77.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELISMAR DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000298-77.2016.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A Executada 

efetuou depósito judicial do valor do débito (ID 12406157), pugnando pela 

extinção e arquivamento do feito. A parte Exequente, por meio da petição 

de ID 12415765, concorda com o valor depositado e pede pelo seu 

levantamento. É o breve relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 

do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o 

exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Efetue-se o levantamento do valor depositado nos autos ID 

12406157), em favor da parte Exequente, em conta indicada por ela, nos 

termos da petição de ID 12415765. Transitada em julgado, proceda-se às 

baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 25 de 

abril de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020032-26.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELA CUNHA VELTER RONDON OAB - MT4984/O (ADVOGADO)

JANIMARA DA SILVA GOULART OAB - MT22536/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8020032-26.2015.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A Executada 

efetuou depósito judicial do valor da condenação (ID 12118364), bem 

como comprovou o cumprimento das demais obrigações, pugnando pela 

extinção e arquivamento do feito. A parte Exequente, por sua vez, por 

meio da petição de ID 12263971, concordou com o valor depositado e 

pede pelo seu levantamento. É o breve relato. Fundamento e Decido. 

Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: 

“Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for 

satisfeita;” Ante o exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Efetue-se o levantamento do valor depositado 

nos autos (ID 12118364), em favor da parte Exequente, em conta indicada 

por ela, nos termos da petição de ID 12263971. Quanto ao depósito judicial 

realizado em 05.07.2017 (ID 8822296), determino que seja restituído ao 

Executado, em conta a ser por ele indicada para a transferência. 

Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Campo Verde-MT, 25 de abril de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001204-33.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DO NASCIMENTO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001204-33.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A Executada 

efetuou depósito judicial do valor da condenação (ID 12550414), pugnando 

pela extinção e arquivamento do feito. A parte Exequente, por sua vez, 

por meio da petição de ID 12572337, concordou com o valor depositado e 

pede pelo seu levantamento. É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o 

artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o 

exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Efetue-se o levantamento do valor depositado nos autos (ID 

12550414), em favor da parte Exequente, em conta indicada por ela, nos 

termos da petição de ID 12572337. Transitada em julgado, proceda-se às 

baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 25 de 

abril de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000930-69.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROCHELLY BATISTA DE MOURA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000930-69.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A Executada 

efetuou depósito judicial do valor da condenação (ID 12411813 e 

12675759), pugnando pela extinção e arquivamento do feito. A parte 

Exequente, por sua vez, por meio da petição de ID 12686046, pugnando 

pelo levantamento. É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 

do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o 

exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Efetue-se o levantamento do valor depositado nos autos (ID 

12411813 e 12675759), em favor da parte Exequente, em conta indicada 

por ela, nos termos da petição de ID 12686046. Transitada em julgado, 

proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo 

Verde-MT, 25 de abril de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010196-92.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE ROBERTO BUZETI OAB - MT0010039A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010196-92.2016.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A Executada, 

por meio da petição de ID 10910730, pugnou pelo recebimento da 

condenação, no valor de R$7.814, 66 (sete mil oitocentos e quatorze reais 

e sessenta e seis centavos), devidamente atualizados. A Executada, por 

sua vez, apresentou impugnou alegando excesso de execução, 

efetuando o pagamento da quantia que entende efetivamente devida, no 

valor de R$7.634,49 (sete mil e seiscentos e trinta e quatro reais e 

quarenta e nove centavos), juntando o respectivo comprovante de 

pagamento (ID 12614125). A parte Exequente manifestou sua 

concordância com o valor depositado, pugnando pelo seu levantamento e 

pela extinção da execução em razão da quitação da obrigação (ID 

12617706). É o relato. Fundamento e Decido. Ante a concordância do 

Exequente com o valor efetivamente pago pelo Executado para quitação 

do débito em execução, a impugnação apresentada, perdeu seu objeto e a 

extinção do feito, ante a quitação, é medida que se impõe. Dispõe o artigo 

924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o 
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exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Efetue-se o levantamento do valor depositado no ID 12614125, em 

favor da parte Exequente, em conta indicada por ela, nos termos da 

petição de ID 12617706. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de 

estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 25 de abril de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000695-05.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000695-05.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Executada efetuou o pagamento do valor da condenação, conforme 

comprovante de depósito acostado aos autos (ID 11258080). A 

Exequente, por sua vez, por meio da petição de ID 12695324, pugnou pelo 

levantamento dos valores depositados, o que presume a sua anuência 

com pagamento. É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do 

Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face 

à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado nos autos (ID 11258080), em favor da 

parte Exequente, em conta indicada por ela, nos termos da petição de ID 

12695324. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 25 de abril de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010469-71.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WELLITON FLORENTINO PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010469-71.2016.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Sendo disponíveis 

os direitos disputados, HOMOLOGO o termo de acordo firmado pelas 

Partes (ID 12444110), dando à lide resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, letra “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas ou 

honorários. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 25 de abril 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001342-97.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN GUILHERME PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA MARIA PRATI OAB - MT22253/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

L. P. FORMATURAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZETE ARAUJO RAMOS SOUZA OAB - MT4701/O (ADVOGADO)

WILSON RICARDO AMIZO OAB - MT0007813A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos nº 

1001342-97.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Sendo disponíveis os 

direitos disputados, HOMOLOGO o termo de acordo firmado pelas Partes 

(ID 12555502 ), dando à lide resolução de mérito, na forma do art. 487, III, 

“b”, do NCPC. Sem custas ou honorários. Após, certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. P.I.Cumpra-se. 

Às providências. Campo Verde-MT, 25 de abril de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-24.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA RONDON DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos nº 

1000006-24.2018.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Sendo disponíveis os 

direitos disputados, HOMOLOGO o termo de acordo firmado pelas Partes 

(ID 12626298 ), dando à lide resolução de mérito, na forma do art. 487, III, 

“b”, do NCPC. Sem custas ou honorários. Após, certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. P.I.Cumpra-se. 

Às providências. Campo Verde-MT, 25 de abril de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000859-67.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR PEREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000859-67.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, "caput", da Lei nº 9.099/95. O Reclamante não 

compareceu a audiência de conciliação, mesmo devidamente intimado, 

como se vê no Termo de Audiência de ID 10230408 e Evento 12965023. 

Deixo de acolher a justificativa apresentada pelo Promovente para o não 

comparecimento na audiência, pois não trouxe qualquer comprovação de 

suas alegações. Igualmente, indefiro o pedido de isenção das custas 

processuais. Como se sabe, a ausência injustificada da Parte Reclamante 

autoriza a extinção do feito, na forma do art. 51, 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;” E, 

nos termos do § 2º do mesmo artigo, tem-se a necessária condenação da 

Parte ao pagamento das custas processuais. Veja: “Art. 51. (…) § 2º No 

caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre 

de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das 

custas.” No mesmo sentido, o Enunciado 28 do FONAJE: “Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas.” Isso posto, JULGO EXTINTA a 

presente reclamação, face à ausência injustificada da Parte Reclamante. 

CONDENO o Reclamante ao pagamento das custas. Sem honorários. P.I. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde/MT, 25 de abril de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000906-41.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KAIQUE JHONY GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000906-41.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, "caput", da Lei nº 9.099/95. O Reclamante não 

compareceu a audiência de conciliação, mesmo devidamente intimado, 

como se vê no Termo de Audiência de ID 10403138 e Evento 1304518. 

Como se sabe, a ausência injustificada da Parte Reclamante autoriza a 

extinção do feito, na forma do art. 51, 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;” E, 

nos termos do § 2º do mesmo artigo, tem-se a necessária condenação da 

Parte ao pagamento das custas processuais. Veja: “Art. 51. (…) § 2º No 

caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre 

de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das 

custas.” No mesmo sentido, o Enunciado 28 do FONAJE: “Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas.” Isso posto, JULGO EXTINTA a 

presente reclamação, face à ausência injustificada da Parte Reclamante. 

CONDENO o Reclamante ao pagamento das custas. Sem honorários. P.I. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde/MT, 25 de abril de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-76.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA ROSANI SARAIVA (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)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 25 de abril de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000658-75.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

ELIEL ALVES DE SOUSA OAB - MT0007397A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000658-75.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A Executada 

efetuou o depósito judicial do valor do débito (ID 12574706), pugnando 

pela extinção da ação, nos moldes do art. 924, II, do CPC. A parte 

Exequente, por sua vez, concorda com o valor depositado e pede pelo 

seu levantamento, conforme petição de ID 12653050. É o relato. 

Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil 

em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a 

obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face à quitação do débito, 

JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o levantamento do 

valor depositado no ID 12574706, em favor da parte Exequente, em conta 

indicada por ela, nos termos da petição de ID 12653050. Transitada em 

julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Campo Verde-MT, 25 de abril de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000689-95.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE MARIA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

ELIEL ALVES DE SOUSA OAB - MT0007397A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000689-95.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A Executada 

efetuou o depósito judicial do valor do débito (ID 12859135), pugnando 

pela extinção da ação, nos moldes do art. 924, II, do CPC. A parte 

Exequente, por sua vez, concorda com o valor depositado e pede pelo 

seu levantamento, conforme petição de ID 12879701. É o relato. 

Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil 

em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a 

obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face à quitação do débito, 

JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o levantamento do 

valor depositado no ID 12859135, em favor da parte Exequente, em conta 

indicada por ela, nos termos da petição de ID 12879701. Transitada em 

julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Campo Verde-MT, 25 de abril de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 56723 Nr: 2311-35.2016.811.0029

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arantes Alimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER CUSTÓDIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 19.491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SENILTON VICENTE DE SOUZA 

- OAB:4744/O

 Vistos.

Trata-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE à execução apresentados 

contra a pretensão executiva do FISCO, a fim de fazer reconhecer a 

prescrição total.

O FISCO impugnou, reconhecendo apenas prescrição parcial do crédito de 

2010, mas subsistentes os de 2011, 2012 e 2013.

É o relato. DECIDO.

Correta a posição do Fisco Municipal

O crédito de 2010 foi constituído 04/01/2011, logo passados mais de cinco 

anos para a promoção da execução fiscal, nos termos do artigo 174 do 

CTN.
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Os demais créditos (2011, 2012 e 2013) permanecem hígidos e aptos a 

serem saldados pelo executado.

Isto posto, reconheço a prescrição nestes autos em relação ao tributo de 

inscrição 048972/2010.

No mais, prossiga-se a execução.

Vistas à Fazenda para que promova o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 66425 Nr: 1093-98.2018.811.0029

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ COELHO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E J B SERAFIN ME, INSTITUTO BRASILEIRO DO 

MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KARLA BRANDI 

HOHLENVERGER - OAB:17584/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:6602/MT, Antonio Carlos de Souza - OAB:3.608-B/MT, Márcio 

Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior Fülber Caumo - 

OAB:9.918/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Embargada(s) 

na(s) pessoa(s) de seu procurador(s), da decisão transcrita: Vistos. 

Recebo os presentes embargos de terceiro, por presentes os requisitos 

legais. Postergo a análise do pedido de tutela de evidência. Prossiga-se 

normalmente a execução ordinária (artigo 679 do CPC), com a notificação 

do embargado, por seu advogado, para contestação em 15 (quinze) dias. 

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 44943 Nr: 1175-71.2014.811.0029

 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: VHAS, MdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raquel Nardão - OAB:OAB/MT 

17.560B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Acolho manifestação ministerial.

 Para tanto, intime-se a parte autora para que traga aos autos o endereço 

atualizado do requerido.

 Após, conclusos.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 12767 Nr: 1161-68.2006.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Félix da Silva ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Correa da Costa 

S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 Vistos, etc.

 Considerando a necessidade de maior efetividade aos leilõedesta 2ª 

Vara, nomeio a leiloeira oficial Cirlei Freitas Balbino da Silva, JUCEMAT nº 

022 e o leiloeiro rural Joabe Balbino Da Silva, FAMATO nº 067/2013, nos 

termos dos arts. 149 e 884 do CPC/2015, devendo proceder a 

organização e realização da alienação, adotando providências para a sua 

ampla divulgação (art. 887, do CPC/2015).

 Determino a realização do leilão nas modalidades presencial e eletrônica 

(através do site www.balbinoleiloes.com.br), e designo para a 1ª praça o 

dia 06 de julho de 2018, às 10h00min e a 2ª praça o dia 06 de julho às 

13h00min, a ser realizado no átrio deste Fórum.

 Não será aceito lance que ofereça preço vil (art. 891, do CPC 2015), 

inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, conforme 

disposto no art. 891, parágrafo único, do CPC/2015.

 A remuneração dos leiloeiros será arbitrada em:

a) Arrematação: 5% (cinco por cento) a ser paga pelo arrematante.

 b) Adjudicação: 2% (dois por cento) sobre a avaliação, a ser paga por 

quem adjudicar o bem.

 Condições de pagamento conforme o art. 892, CPC/2015, no caso de 

bens imóveis, poderá haver parcelamento conforme Art. 895, CPC/2015, 

nas seguintes condições:

a) 25% do valor do lanço à vista e 75% restante do valor do lanço divido 

em até 30 parcelas.

 Expeça-se o edital, intimem-se as partes via publicação no Diário Oficial 

através do seu procurador.

 Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 15475 Nr: 1193-39.2007.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO SERRA DOURADA LTDA, Alma 

Maria Werle Willers, Gregório José Willers, Jussemara Teresa de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Considerando a necessidade de maior efetividade aos leilõedesta 2ª 

Vara, nomeio a leiloeira oficial Cirlei Freitas Balbino da Silva, JUCEMAT nº 

022 e o leiloeiro rural Joabe Balbino Da Silva, FAMATO nº 067/2013, nos 

termos dos arts. 149 e 884 do CPC/2015, devendo proceder a 

organização e realização da alienação, adotando providências para a sua 

ampla divulgação (art. 887, do CPC/2015).

 Determino a realização do leilão nas modalidades presencial e eletrônica 

(através do site www.balbinoleiloes.com.br), e designo para a 1ª praça o 

dia 06 de julho de 2018, às 10h00min e a 2ª praça o dia 06 de julho às 

13h00min, a ser realizado no átrio deste Fórum.

 Não será aceito lance que ofereça preço vil (art. 891, do CPC 2015), 

inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, conforme 

disposto no art. 891, parágrafo único, do CPC/2015.

 A remuneração dos leiloeiros será arbitrada em:

a) Arrematação: 5% (cinco por cento) a ser paga pelo arrematante.

 b) Adjudicação: 2% (dois por cento) sobre a avaliação, a ser paga por 

quem adjudicar o bem.

 Condições de pagamento conforme o art. 892, CPC/2015, no caso de 

bens imóveis, poderá haver parcelamento conforme Art. 895, CPC/2015, 

nas seguintes condições:

a) 25% do valor do lanço à vista e 75% restante do valor do lanço divido 

em até 30 parcelas.

 Expeça-se o edital, intimem-se as partes via publicação no Diário Oficial 

através do seu procurador.

 Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 63380 Nr: 2882-69.2017.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO 

SOLIDARIA DE CERRO LARGO - CRESOL CERRO LARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS LUIZ WELTER, NERI JOSÉ WELTER, 

MAICON JOSÉ WELTER, CIRO ALOÍSIO WELTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edenilson do Nascimento 

Petter - OAB:36.654/SC, FABIO LUIS GERHARDT - OAB:OAB/RS 85.358, 

MERICE GERHARDT - OAB:OAB/RS 45456, Talia Bárbara Tumelero - 

OAB:32.469/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 istos, etc.

 Considerando a necessidade de maior efetividade aos leilõedesta 2ª 

Vara, nomeio a leiloeira oficial Cirlei Freitas Balbino da Silva, JUCEMAT nº 
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022 e o leiloeiro rural Joabe Balbino Da Silva, FAMATO nº 067/2013, nos 

termos dos arts. 149 e 884 do CPC/2015, devendo proceder a 

organização e realização da alienação, adotando providências para a sua 

ampla divulgação (art. 887, do CPC/2015).

 Determino a realização do leilão nas modalidades presencial e eletrônica 

(através do site www.balbinoleiloes.com.br), e designo para a 1ª praça o 

dia 06 de julho de 2018, às 10h00min e a 2ª praça o dia 06 de julho às 

13h00min, a ser realizado no átrio deste Fórum.

 Não será aceito lance que ofereça preço vil (art. 891, do CPC 2015), 

inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, conforme 

disposto no art. 891, parágrafo único, do CPC/2015.

 A remuneração dos leiloeiros será arbitrada em:

a) Arrematação: 5% (cinco por cento) a ser paga pelo arrematante.

 b) Adjudicação: 2% (dois por cento) sobre a avaliação, a ser paga por 

quem adjudicar o bem.

 Condições de pagamento conforme o art. 892, CPC/2015, no caso de 

bens imóveis, poderá haver parcelamento conforme Art. 895, CPC/2015, 

nas seguintes condições:

a) 25% do valor do lanço à vista e 75% restante do valor do lanço divido 

em até 30 parcelas.

 Expeça-se o edital, intimem-se as partes via publicação no Diário Oficial 

através do seu procurador.

 Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 28036 Nr: 1908-42.2011.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR LUIZ KEIBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Eduardo de Amorim 

Xavier - OAB:16524/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darlan José Kuhn - 

OAB:29586/SC, Fernando Emilio Tiesca - OAB:8599/SC

 Vistos, etc.

 Considerando a necessidade de maior efetividade aos desta 2ª Vara, 

nomeio a leiloeira oficial Cirlei Freitas Balbino da Silva, JUCEMAT nº 022 e o 

leiloeiro rural Joabe Balbino Da Silva, FAMATO nº 067/2013, nos termos 

dos arts. 149 e 884 do CPC/2015, devendo proceder a organização e 

realização da alienação, adotando providências para a sua ampla 

divulgação (art. 887, do CPC/2015).

 Determino a realização do leilão nas modalidades presencial e eletrônica 

(através do site www.balbinoleiloes.com.br), e designo para a 1ª praça o 

dia 04 de junho de 2018, às 10h00min e a 2ª praça o dia 04 de junho às 

13h00min, a ser realizado no átrio deste Fórum.

 Não será aceito lance que ofereça preço vil (art. 891, do CPC 2015), 

inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, conforme 

disposto no art. 891, parágrafo único, do CPC/2015.

 A remuneração dos leiloeiros será arbitrada em:

a) Arrematação: 5% (cinco por cento) a ser paga pelo arrematante.

 b) Adjudicação: 2% (dois por cento) sobre a avaliação, a ser paga por 

quem adjudicar o bem.

 Condições de pagamento conforme o art. 892, CPC/2015, no caso de 

bens imóveis, poderá haver parcelamento conforme Art. 895, CPC/2015, 

nas seguintes condições:

a) 25% do valor do lanço à vista e 75% restante do valor do lanço divido 

em até 30 parcelas.

 Expeça-se o edital, intimem-se as partes via publicação no Diário Oficial 

através do seu procurador.

 Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 27847 Nr: 1719-64.2011.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neldo Egon Weirich, Eni Schepp Weirich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT

 Vistos, etc.

 Considerando a necessidade de maior efetividade aos leilõedesta 2ª 

Vara, nomeio a leiloeira oficial Cirlei Freitas Balbino da Silva, JUCEMAT nº 

022 e o leiloeiro rural Joabe Balbino Da Silva, FAMATO nº 067/2013, nos 

termos dos arts. 149 e 884 do CPC/2015, devendo proceder a 

organização e realização da alienação, adotando providências para a sua 

ampla divulgação (art. 887, do CPC/2015).

 Determino a realização do leilão nas modalidades presencial e eletrônica 

(através do site www.balbinoleiloes.com.br), e designo para a 1ª praça o 

dia 04 de junho de 2018, às 10h00min e a 2ª praça o dia 04 de junho às 

13h00min, a ser realizado no átrio deste Fórum.

 Não será aceito lance que ofereça preço vil (art. 891, do CPC 2015), 

inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, conforme 

disposto no art. 891, parágrafo único, do CPC/2015.

 A remuneração dos leiloeiros será arbitrada em:

a) Arrematação: 5% (cinco por cento) a ser paga pelo arrematante.

 b) Adjudicação: 2% (dois por cento) sobre a avaliação, a ser paga por 

quem adjudicar o bem.

 Condições de pagamento conforme o art. 892, CPC/2015, no caso de 

bens imóveis, poderá haver parcelamento conforme Art. 895, CPC/2015, 

nas seguintes condições:

a) 25% do valor do lanço à vista e 75% restante do valor do lanço divido 

em até 30 parcelas.

 Expeça-se o edital, intimem-se as partes via publicação no Diário Oficial 

através do seu procurador.

 Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 63382 Nr: 2884-39.2017.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO 

SOLIDARIA DE CERRO LARGO - CRESOL CERRO LARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS LUIZ WELTER, NERI JOSÉ WELTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edenilson do Nascimento 

Petter - OAB:36.654/SC, FABIO LUIS GERHARDT - OAB:OAB/RS 85.358, 

MERICE GERHARDT - OAB:OAB/RS 45456, Talia Bárbara Tumelero - 

OAB:32.469/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Considerando a necessidade de maior efetividade aos leilõedesta 2ª 

Vara, nomeio a leiloeira oficial Cirlei Freitas Balbino da Silva, JUCEMAT nº 

022 e o leiloeiro rural Joabe Balbino Da Silva, FAMATO nº 067/2013, nos 

termos dos arts. 149 e 884 do CPC/2015, devendo proceder a 

organização e realização da alienação, adotando providências para a sua 

ampla divulgação (art. 887, do CPC/2015).

 Determino a realização do leilão nas modalidades presencial e eletrônica 

(através do site www.balbinoleiloes.com.br), e designo para a 1ª praça o 

dia 06 de julho de 2018, às 10h00min e a 2ª praça o dia 06 de julho às 

13h00min, a ser realizado no átrio deste Fórum.

 Não será aceito lance que ofereça preço vil (art. 891, do CPC 2015), 

inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, conforme 

disposto no art. 891, parágrafo único, do CPC/2015.

 A remuneração dos leiloeiros será arbitrada em:

a) Arrematação: 5% (cinco por cento) a ser paga pelo arrematante.

 b) Adjudicação: 2% (dois por cento) sobre a avaliação, a ser paga por 

quem adjudicar o bem.

 Condições de pagamento conforme o art. 892, CPC/2015, no caso de 

bens imóveis, poderá haver parcelamento conforme Art. 895, CPC/2015, 

nas seguintes condições:

a) 25% do valor do lanço à vista e 75% restante do valor do lanço divido 

em até 30 parcelas.

 Expeça-se o edital, intimem-se as partes via publicação no Diário Oficial 

através do seu procurador.

 Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 2238 Nr: 728-11.1999.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wildimar Gomide Sandoval

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 
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- OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leoveral Francisco Lopes - 

OAB:3.549 - B

 Vistos, etc.

 Considerando a necessidade de maior efetividade aos leilõedesta 2ª 

Vara, nomeio a leiloeira oficial Cirlei Freitas Balbino da Silva, JUCEMAT nº 

022 e o leiloeiro rural Joabe Balbino Da Silva, FAMATO nº 067/2013, nos 

termos dos arts. 149 e 884 do CPC/2015, devendo proceder a 

organização e realização da alienação, adotando providências para a sua 

ampla divulgação (art. 887, do CPC/2015).

 Determino a realização do leilão nas modalidades presencial e eletrônica 

(através do site www.balbinoleiloes.com.br), e designo para a 1ª praça o 

dia 06 de julho de 2018, às 10h00min e a 2ª praça o dia 06 de julho às 

13h00min, a ser realizado no átrio deste Fórum.

 Não será aceito lance que ofereça preço vil (art. 891, do CPC 2015), 

inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, conforme 

disposto no art. 891, parágrafo único, do CPC/2015.

 A remuneração dos leiloeiros será arbitrada em:

a) Arrematação: 5% (cinco por cento) a ser paga pelo arrematante.

 b) Adjudicação: 2% (dois por cento) sobre a avaliação, a ser paga por 

quem adjudicar o bem.

 Condições de pagamento conforme o art. 892, CPC/2015, no caso de 

bens imóveis, poderá haver parcelamento conforme Art. 895, CPC/2015, 

nas seguintes condições:

a) 25% do valor do lanço à vista e 75% restante do valor do lanço divido 

em até 30 parcelas.

 Expeça-se o edital, intimem-se as partes via publicação no Diário Oficial 

através do seu procurador.

 Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 51145 Nr: 2333-30.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DI RESENDE, Tiago Di Resende, 

Maleval Alves de Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:OAB/MT 11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:MT 6445A

 Vistos, etc.

 Considerando a necessidade de maior efetividade aos ls desta 2ª Vara, 

nomeio a leiloeira oficial Cirlei Freitas Balbino da Silva, JUCEMAT nº 022 e o 

leiloeiro rural Joabe Balbino Da Silva, FAMATO nº 067/2013, nos termos 

dos arts. 149 e 884 do CPC/2015, devendo proceder a organização e 

realização da alienação, adotando providências para a sua ampla 

divulgação (art. 887, do CPC/2015).

 Determino a realização do leilão nas modalidades presencial e eletrônica 

(através do site www.balbinoleiloes.com.br), e designo para a 1ª praça o 

dia 06 de julho de 2018, às 10h00min e a 2ª praça o dia 06 de julho às 

13h00min, a ser realizado no átrio deste Fórum.

 Não será aceito lance que ofereça preço vil (art. 891, do CPC 2015), 

inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, conforme 

disposto no art. 891, parágrafo único, do CPC/2015.

 A remuneração dos leiloeiros será arbitrada em:

a) Arrematação: 5% (cinco por cento) a ser paga pelo arrematante.

 b) Adjudicação: 2% (dois por cento) sobre a avaliação, a ser paga por 

quem adjudicar o bem.

 Condições de pagamento conforme o art. 892, CPC/2015, no caso de 

bens imóveis, poderá haver parcelamento conforme Art. 895, CPC/2015, 

nas seguintes condições:

a) 25% do valor do lanço à vista e 75% restante do valor do lanço divido 

em até 30 parcelas.

 Expeça-se o edital, intimem-se as partes via publicação no Diário Oficial 

através do seu procurador.

 Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 66414 Nr: 1083-54.2018.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agropecuária Mista de Canarana 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Nacional - OAB:procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Schuster - OAB:3.379

 Vistos, etc.

 Considerando a necessidade de maior efetividade aos ls desta 2ª Vara, 

nomeio a leiloeira oficial Cirlei Freitas Balbino da Silva, JUCEMAT nº 022 e o 

leiloeiro rural Joabe Balbino Da Silva, FAMATO nº 067/2013, nos termos 

dos arts. 149 e 884 do CPC/2015, devendo proceder a organização e 

realização da alienação, adotando providências para a sua ampla 

divulgação (art. 887, do CPC/2015).

 Determino a realização do leilão nas modalidades presencial e eletrônica 

(através do site www.balbinoleiloes.com.br), e designo para a 1ª praça o 

dia 06 de julho de 2018, às 10h00min e a 2ª praça o dia 06 de julho às 

13h00min, a ser realizado no átrio deste Fórum.

 Não será aceito lance que ofereça preço vil (art. 891, do CPC 2015), 

inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, conforme 

disposto no art. 891, parágrafo único, do CPC/2015.

 A remuneração dos leiloeiros será arbitrada em:

a) Arrematação: 5% (cinco por cento) a ser paga pelo arrematante.

 b) Adjudicação: 2% (dois por cento) sobre a avaliação, a ser paga por 

quem adjudicar o bem.

 Condições de pagamento conforme o art. 892, CPC/2015, no caso de 

bens imóveis, poderá haver parcelamento conforme Art. 895, CPC/2015, 

nas seguintes condições:

a) 25% do valor do lanço à vista e 75% restante do valor do lanço divido 

em até 30 parcelas.

 Expeça-se o edital, intimem-se as partes via publicação no Diário Oficial 

através do seu procurador.

 Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 429 Nr: 116-73.1999.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Augusto Ponsi Fabrício, Antonio 

Corrêa Fabrício da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:MT 18603/B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:OAB/MT 16.988, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/MT, Maria Amélia Cassiana Mastrorosa Vianna - 

OAB:27.109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Considerando a necessidade de maior efetividade aos leilõedesta 2ª 

Vara, nomeio a leiloeira oficial Cirlei Freitas Balbino da Silva, JUCEMAT nº 

022 e o leiloeiro rural Joabe Balbino Da Silva, FAMATO nº 067/2013, nos 

termos dos arts. 149 e 884 do CPC/2015, devendo proceder a 

organização e realização da alienação, adotando providências para a sua 

ampla divulgação (art. 887, do CPC/2015).

 Determino a realização do leilão nas modalidades presencial e eletrônica 

(através do site www.balbinoleiloes.com.br), e designo para a 1ª praça o 

dia 06 de julho de 2018, às 10h00min e a 2ª praça o dia 04 de julho às 

13h00min, a ser realizado no átrio deste Fórum.

 Não será aceito lance que ofereça preço vil (art. 891, do CPC 2015), 

inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, conforme 

disposto no art. 891, parágrafo único, do CPC/2015.

 A remuneração dos leiloeiros será arbitrada em:

a) Arrematação: 5% (cinco por cento) a ser paga pelo arrematante.

 b) Adjudicação: 2% (dois por cento) sobre a avaliação, a ser paga por 

quem adjudicar o bem.

 Condições de pagamento conforme o art. 892, CPC/2015, no caso de 

bens imóveis, poderá haver parcelamento conforme Art. 895, CPC/2015, 

nas seguintes condições:

a) 25% do valor do lanço à vista e 75% restante do valor do lanço divido 

em até 30 parcelas.

 Expeça-se o edital, intimem-se as partes via publicação no Diário Oficial 
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através do seu procurador.

 Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 40570 Nr: 1842-28.2012.811.0029

 AÇÃO: Notícia-Crime->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stefania Maria Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Para readequação da pauta, redesigno a audiência para o dia 22 de maio 

de 2018 às 13h45min (horário oficial do MT).

Intimem-se as testemunhas.

Atente-se a serventia em dar cumprimento às determinações pretéritas.

Informe o juízo deprecante.

Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 40697 Nr: 1993-91.2012.811.0029

 AÇÃO: Notícia-Crime->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Evaldo Osvaldo Diehl

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stefania Maria Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci - 

OAB:OAB/MT 13215-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROBERTO UCKER - 

OAB:13315

 Vistos, etc.

 Para readequação da pauta, redesigno a audiência para o dia 22 de maio 

de 2018 às 14h00min (horário oficial do MT).

Intimem-se as testemunhas.

Atente-se a serventia em dar cumprimento às determinações pretéritas.

Informe o juízo deprecante.

Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000167-18.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA DE SOUZA GONZALEZ (AUTOR)

ESTHER DE SOUZA GONZALEZ MEDEIROS (AUTOR)

DOMINGO GONZALEZ RIOS (AUTOR)

JORGE BEZERRA DE MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo nº 

1000167-18.2018.8.11.0024. Parte Autora: ESTHER DE SOUZA 

GONZALEZ MEDEIROS e outros (3). Parte Ré: IDAZA DISTRIBUIDORA DE 

PETROLEO LTDA. Vistos etc. Observo que a guia de recolhimento de 

custas e taxa judiciária não está vinculada ao processo. Assim determino 

a emenda à inicial, na forma do art. 321 do CPC, no prazo de 15 (quinze) 

dias, para que o patrono proceda e comprove nos autos a vinculação, sob 

pena de indeferimento. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000173-25.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AMARO TAVARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0008548A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo nº 

1000173-25.2018.8.11.0024. Parte Autora: AMARO TAVARES. Parte Ré: 

BANCO DO BRASIL S.A. Vistos etc. Na forma do art. 99, §2º do CPC, 

intime-se a parte requerente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 

15 (quinze) dias, traga aos autos documentos hábeis a comprovar a 

hipossuficiência, quais sejam: última declaração de imposto de renda; 

cópia da CTPS com a última anotação salarial; cópia do último 

holerite/contracheque, sob pena de indeferimento do benefício. 

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 57315 Nr: 494-53.2013.811.0024

 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): Carlos Augusto L. Albernaz - ME 

Transportadora Santa Elvira

 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, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 65507 Nr: 1381-03.2014.811.0024

 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: Ana Paula Hermógenes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 77264 Nr: 5-11.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel de Araújo Rocha, Hélia Maria Moraes dos 

Santos Rocha, Leonardo Augusto dos Santos Araújo Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreson de Oliveira Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES 

- OAB:18100/O, ALMINO AFONSO FERNANDES JÚNIOR - OAB:OAB/MT 

20.498-A, GUSTAVO LISBOA FERNANDES - OAB:OAB/MT 20.612-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO - OAB:8798

 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 

acerda da decisão ref. 45, em síntese, transcrita: "..Dessa maneira, ao 

tempo em que afasto as preliminares, dou por saneado o feito. Ademais, 

quanto à falta de recolhimento das taxas, tal ato deveria, em tese, ter sido 
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observado pelo Sr. Distribuidor ao receber a inicial e passou, assim, 

despercebido quanto à juntada da taxa, todavia, foi sanada a 

irregularidade do pagamento às fls. 181-183. Fixo como pontos 

controvertidos da demanda: a) a realização da alienação dos imóveis 

descritos no contrato; b) o pagamento parcial do contrato, em especial, ao 

valor transferido a Luciano Cândido Amaral e c) as benfeitorias e 

melhorias no imóvel. Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 

357, III, do CPC, mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo aos 

autores provas os fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os 

fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor. Deste 

modo, intimem-se as partes para que, no prazo de quinze (15) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade, sob pena de indeferimento. Deverão as partes, caso 

pugnem pela prova testemunhal, apresentar rol de testemunhas na 

oportunidade (art. 357, § 4º, do Código de Processo Civil). Como os 

autores já apresentaram alegações finais pugnando pelo julgamento 

antecipado, intimem-se para, querendo, ratificar ou especificar as provas 

que pretendem produzir, como já determinado. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35499 Nr: 1438-60.2010.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudino Henrique de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para realização da sessão solene do 

Tribunal do Júri, este magistrado estará em curso de Formação Continuada 

em Processo Civi devidamente autorizado pelo Tribunal de Justiça, nos 

dias 10 e 11 de maio de 2018, REDESIGNO a sessão para o dia 14 de 

março de 2019, às 9h00min.

Intimem-se na forma da decisão anterior.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 77264 Nr: 5-11.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel de Araújo Rocha, Hélia Maria Moraes dos 

Santos Rocha, Leonardo Augusto dos Santos Araújo Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreson de Oliveira Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES 

- OAB:18100/O, ALMINO AFONSO FERNANDES JÚNIOR - OAB:OAB/MT 

20.498-A, GUSTAVO LISBOA FERNANDES - OAB:OAB/MT 20.612-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO - OAB:8798

 ...Dessa maneira, ao tempo em que afasto as preliminares, dou por 

saneado o feito. Ademais, quanto à falta de recolhimento das taxas, tal ato 

deveria, em tese, ter sido observado pelo Sr. Distribuidor ao receber a 

inicial e passou, assim, despercebido quanto à juntada da taxa, todavia, foi 

sanada a irregularidade do pagamento às fls. 181-183.Fixo como pontos 

controvertidos da demanda: a) a realização da alienação dos imóveis 

descritos no contrato; b) o pagamento parcial do contrato, em especial, ao 

valor transferido a Luciano Cândido Amaral e c) as benfeitorias e 

melhorias no imóvel.Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 

357, III, do CPC, mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo aos 

autores provas os fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os 

fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor.Deste 

modo, intimem-se as partes para que, no prazo de quinze (15) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade, sob pena de indeferimento. Deverão as partes, caso 

pugnem pela prova testemunhal, apresentar rol de testemunhas na 

oportunidade (art. 357, § 4º, do Código de Processo Civil). Como os 

autores já apresentaram alegações finais pugnando pelo julgamento 

antecipado, intimem-se para, querendo, ratificar ou especificar as provas 

que pretendem produzir, como já determinado.Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 44083 Nr: 564-07.2012.811.0024

 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: Karina Yoshie Okamoto, Bárbara Rachel di Domenico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal de Chapada dos Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliandro Chaves Torres - 

OAB:13487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença apresentado por KARINA 

YOSHIE OKAMOTO e BÁRBARA RACHEL DI DOMENICO em desfavor do 

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, às fls. 149/149verso.

O requerido, à fl. 153, informou que a primeira requerente já estaria a 

ocupar o cargo de fisioterapeuta, ao passo em que a segunda não teria 

comparecido para a posse.

 Diante da referida informação, foi a parte intimada para manifestar no 

feito, tendo restado silente (fl. 177).

 É o breve relatório.

DECIDO.

 Analisando o feito, observa-se que a primeira requerente já se 

empossada no cargo de fisioterapeuta, ao passo em que a segunda 

requerente deixou transcorrer o prazo para a posse, conforme certidão 

de fl. 157. Logo, é manifesto que houve o cumprimento por parte do 

requerido da obrigação objeto do pedido de cumprimento de sentença, 

presumindo-se, com relação à Barbara Rachel di Domenico a sua 

desistência quanto à posse.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o pedido de cumprimento de sentença 

de fls. 149/149verso, que faço com fulcro nos artigos 513, ‘caput’, e 924, 

II, do Código de Processo Civil.

 Publique. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40893 Nr: 2624-84.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Celso Rufino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Trata-se de execução fiscal movida pelo Município de Chapada dos 

Guimarães em face de Antonio Celso Rufino em que fora proferida 

sentença (fl. 16) condenando a parte executada ao pagamento das 

custas decorrentes do processo.

 II. Desta feita, proceda-se conforme disposta na CNGC em relação às 

custas processuais devidas pela parte executada.

 III. Expeça-se o necessário.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40304 Nr: 3061-28.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Kanul de Albuquereque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Chapada dos 

Guimarães, contra Luciano Kanul de Albuquerque, pelos motivos 

delineados na inicial.
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À fl. 27, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Dispositivo

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, julgo extinta a 

execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC/2015.

Condeno a parte executada nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o proveito 

econômico obtido com a causa (art. 85, §§2° e 3°, I, CPC/2015), já que deu 

azo ao ajuizamento da demanda.

Transitada em julgado, certifique-se.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação às custas 

processuais devidas pela parte executada.

Após, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33829 Nr: 2649-05.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chapada Holistica Hotel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Chapada dos 

Guimarães, contra Chapada Holística Hotel Ltda, pelos motivos delineados 

na inicial.

À fl. 14, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Dispositivo

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, julgo extinta a 

execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC/2015.

Condeno a parte executada nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o proveito 

econômico obtido com a causa (art. 85, §§2° e 3°, I, CPC/2015), já que deu 

azo ao ajuizamento da demanda.

Transitada em julgado, certifique-se.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação às custas 

processuais devidas pela parte executada.

Após, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 96388 Nr: 4172-37.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CORREA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ausente a condição de segurada especial da parte 

autora, julgo improcedente o pedido de auxílio-doença ou aposentadoria 

por invalidez.Por conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o 

presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) 

do valor da causa (art. 85, §2°, CPC/2015), ficando referidas 

responsabilidades com exigência suspensa em face da gratuidade de 

justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do CPC/2015.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Em caso de interposição de apelação, observe-se 

o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à 

remessa do feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

independentemente de novo despacho.Transitada em julgado, 

arquivem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 86968 Nr: 4149-28.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Brasilândia/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleide da Silva Lima Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DE DEUS LIMA - 

OAB:16724/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO novamente que decorreu o prazo legal, sem que a parte 

executada efetuasse o pagamento da obrigação ou oferecesse bens à 

penhora. IMPULSIONO os autos em cumprimento as determinações legais, 

no sentido de que seja a parte exequente na pessoa de seu advogado, 

para que no prazo de 15 dias manifeste-se nos autos requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 86972 Nr: 4152-80.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio das Neves Primo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DE DEUS LIMA - 

OAB:16724/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO novamente que decorreu o prazo legal, sem que a parte 

executada efetuasse o pagamento da obrigação ou oferecesse bens à 

penhora. IMPULSIONO os autos em cumprimento as determinações legais, 

no sentido de que seja a parte exequente na pessoa de seu advogado, 

para que no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 86977 Nr: 4156-20.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Brasilândia/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELITA SILVA ALVES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DE DEUS LIMA - 

OAB:16724/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu o prazo legal, sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento da obrigação ou oferecesse bens à penhora. 

IMPULSIONO os autos em cumprimento as determinações legais, no 

sentido de que seja a parte exequente na pessoa de seu advogado, para 

que no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87115 Nr: 4233-29.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amir Stephan

 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:

 CERTIFICO que decorreu o prazo legal, sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento da obrigação ou oferecesse bens à penhora. 

IMPULSIONO os autos em cumprimento as determinações legais, no 

sentido de que seja a parte exequente na pessoa de seu advogado, para 

que no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87153 Nr: 4262-79.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento das determinações legais que, IMPULSIONO 

novamente os autos a fim de intimar os advogados da parte Exequente via 

DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias manifestar requerendo o que de 

direito, tendo em vista a devolução negativa da correspondência para o 

ato citatório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87164 Nr: 4271-41.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPAYBA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA

 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:

 Certifico em cumprimento das determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar os advogados da parte Exequente via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar requerendo o que de direito, tendo 

em vista a devolução negativa da correspondência para o ato citatório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87168 Nr: 4274-93.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE BARBIERI PARO

 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:

 Certifico em cumprimento das determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar os advogados da parte Exequente via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar requerendo o que de direito, tendo 

em vista a devolução negativa da correspondência para o ato citatório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87181 Nr: 4285-25.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo de Oliveira Vieira

 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:

 Certifico em cumprimento das determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar os advogados da parte Exequente via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar requerendo o que de direito, tendo 

em vista a devolução negativa da correspondência para o ato citatório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87192 Nr: 4295-69.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Francisco Alfeu Reis

 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:

 CERTIFICO que decorreu o prazo legal, sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento da obrigação ou oferecesse bens à penhora. 

IMPULSIONO os autos em cumprimento as determinações legais, no 

sentido de que seja a parte exequente na pessoa de seu advogado, para 

que no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87195 Nr: 4298-24.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eterna - Empreeendimentos Imobiliaria

 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:

 Certifico em cumprimento das determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar os advogados da parte Exequente via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar requerendo o que de direito, tendo 

em vista a devolução negativa da correspondência para o ato citatório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87199 Nr: 4301-76.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO F S O JUNIOR

 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:

 CERTIFICO que decorreu o prazo legal, sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento da obrigação ou oferecesse bens à penhora. 

IMPULSIONO os autos em cumprimento as determinações legais, no 

sentido de que seja a parte exequente na pessoa de seu advogado, para 

que no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87203 Nr: 4305-16.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ed Construções LTDA EPP

 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:

 Certifico em cumprimento das determinações legais que, IMPULSIONO 

novamente os autos a fim de intimar os advogados da parte Exequente via 

DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar requerendo o que de 

direito, tendo em vista a devolução negativa da correspondência para o 

ato citatório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87207 Nr: 4309-53.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO FREITAS LIMA

 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:

 Certifico em cumprimento das determinações legais que, IMPULSIONO 

novamente os autos a fim de intimar os advogados da parte Exequente via 

DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias manifestar requerendo o que de 

direito, tendo em vista a devolução negativa da correspondência para o 

ato citatório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87211 Nr: 4313-90.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Kara José

 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:

 Certifico em cumprimento das determinações legais que, IMPULSIONO os 
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autos a fim de intimar os advogados da parte Exequente via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias manifestar requerendo o que de direito, tendo 

em vista a devolução negativa da correspondência para o ato citatório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87220 Nr: 4322-52.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Nunes de Oliveira

 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:

 Certifico em cumprimento das determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar os advogados da parte Exequente via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar requerendo o que de direito, tendo 

em vista a devolução negativa da correspondência para o ato citatório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87228 Nr: 4330-29.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliaria e Construtora Georgia Mirela

 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:

 CERTIFICO que decorreu o prazo legal, sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento da obrigação ou oferecesse bens à penhora. 

IMPULSIONO os autos em cumprimento as determinações legais, no 

sentido de que seja a parte exequente na pessoa de seu advogado, para 

que no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87228 Nr: 4330-29.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliaria e Construtora Georgia Mirela

 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:

 CERTIFICO que decorreu o prazo legal, sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento da obrigação ou oferecesse bens à penhora. 

IMPULSIONO os autos em cumprimento as determinações legais, no 

sentido de que seja a parte exequente na pessoa de seu advogado, 

intimanda(o) pela imprensa, para que no prazo de 15 dias, manifeste-se 

nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87231 Nr: 4333-81.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INES MARIA M DIAS COSTA

 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:

 Certifico em cumprimento das determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar os advogados da parte Exequente via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar requerendo o que de direito, tendo 

em vista a devolução negativa da correspondência para o ato citatório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87242 Nr: 4343-28.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jatoba Empreendimentos e Participações LTDA

 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:

 CERTIFICO que decorreu o prazo legal, sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento da obrigação ou oferecesse bens à penhora. 

IMPULSIONO os autos em cumprimento as determinações legais, no 

sentido de que seja a parte exequente na pessoa de seu advogado, 

intimanda(o) pela imprensa, para que no prazo de 15 dias, manifeste-se 

nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87247 Nr: 4349-35.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ALFREDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento das determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar os advogados da parte Exequente via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar requerendo o que de direito, tendo 

em vista a devolução negativa da correspondência para o ato citatório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87251 Nr: 4352-87.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BOSCO NAZARENO FILHO

 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:

 CERTIFICO que decorreu o prazo legal, sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento da obrigação ou oferecesse bens à penhora. 

IMPULSIONO os autos em cumprimento as determinações legais, no 

sentido de que seja a parte exequente na pessoa de seu advogado, 

intimanda(o) pela imprensa, para que no prazo de 15 dias, manifeste-se 

nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87255 Nr: 4356-27.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO VICENTE DE ARAUJO LIMA E SUA 

ESPOSA

 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:

 Certifico em cumprimento das determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar os advogados da parte Exequente via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar requerendo o que de direito, tendo 

em vista a devolução negativa da correspondência para o ato citatório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87257 Nr: 4358-94.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM CURVO DE ARRUDA

 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:

 Certifico em cumprimento das determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar os advogados da parte Exequente via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar requerendo o que de direito, tendo 

em vista a devolução negativa da correspondência para o ato citatório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos
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 Cod. Proc.: 87260 Nr: 4361-49.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORDAN BENEDITO RAZZINI

 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:

 Certifico em cumprimento das determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar os advogados da parte Exequente via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar requerendo o que de direito, tendo 

em vista a devolução negativa da correspondência para o ato citatório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87273 Nr: 4373-63.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRACY TELES DE AMORIM FRANÇA

 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:

 CERTIFICO que decorreu o prazo legal, sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento da obrigação ou oferecesse bens à penhora. 

IMPULSIONO os autos em cumprimento as determinações legais, no 

sentido de que seja a parte exequente na pessoa de seu advogado, 

intimanda(o) pela imprensa, para que no prazo de 15 dias, manifeste-se 

nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87325 Nr: 4426-44.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRZ SERVIÇOS ELETROMECANICOS EIRELI

 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:

 CERTIFICO que decorreu o prazo legal, sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento da obrigação ou oferecesse bens à penhora. 

IMPULSIONO os autos em cumprimento as determinações legais, no 

sentido de que seja a parte exequente na pessoa de seu advogado, 

intimanda(o) pela imprensa, para que no prazo de 15 dias, manifeste-se 

nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87360 Nr: 4461-04.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FATIMA SALES PUPIN

 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:

 Certifico em cumprimento das determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar os advogados da parte Exequente via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar requerendo o que de direito, tendo 

em vista a devolução negativa da correspondência para o ato citatório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103752 Nr: 1349-56.2018.811.0024

 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: NIRCEMAR RAMOS PACHECO – ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Nhambiquaras LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Recebo a inicial, uma vez preenchidos os requisitos do art. 700 do CPC.

 II. Cite-se a parte requerida, para que, no prazo de 15 dias, pague à parte 

autora a quantia pleiteada, assim como proceda ao pagamento de 

honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (art. 701, 

CPC/2015), ficando a parte requerida isenta do pagamento das custas 

processuais na hipótese de oportuno cumprimento do mandado (art. 701, 

§1°, CPC/2015).

III. Consigne-se no mandado que, não havendo cumprimento e não 

oferecidos embargos no prazo de cumprimento, constituir-se-á o título 

executivo judicial (art. 701, §2°, CPC/2015).

IV. Consigne-se no mandado, ainda, que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o depósito de 

trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, a parte devedora poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (art. 701, §1° e 

art. 916, CPC/2015).

V. Expeça-se o necessário.

 VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87370 Nr: 4471-48.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Mansur Bunlai Junior

 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:

 Certifico em cumprimento das determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar os advogados da parte Exequente via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar requerendo o que de direito, tendo 

em vista a devolução negativa da correspondência para o ato citatório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87355 Nr: 4456-79.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel de Campos Magalhães

 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:

 Certifico em cumprimento das determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar os advogados da parte Exequente via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar requerendo o que de direito, tendo 

em vista a devolução negativa da correspondência para o ato citatório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 75856 Nr: 2779-48.2015.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Planalto da Serra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clodoaldo Germano dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654, NAYARA LORAYNE ROSA LIMA - OAB:21990/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da parte exequente pela 

imprensa, dos termos da decisão de 28/11/2017, a seguir transcrita: 

"Vistos em correição. I. Indefiro o pedido formulado e 8.3.2017, ante a 

regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. II. Dessa 

forma, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, dê prosseguimento à execução, indicando bens à penhora. III. 

Cupra-se"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103531 Nr: 1257-78.2018.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, e Qualidade Industrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerealista Mato Grosso de Luiz Sacardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aécio Benedito Ormond - 

OAB:6397/MT, Tatiana Ribeiro Soares - OAB:5492

 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 15 (quinze) dias providenciar o depósito de 

diligências ao Oficial de Justiça, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, 

emitindo a guia para pagamento no portal do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103449 Nr: 1224-88.2018.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anne Marie Tavares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18603-B/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 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 15 (quinze) dias providenciar o depósito de 

diligências ao Oficial de Justiça, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, 

emitindo a guia para pagamento no portal do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 88201 Nr: 457-84.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deuzenir Souza Torres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE AMORIM DE 

ALMEIDA - OAB:10732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto ao laudo médico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 34590 Nr: 337-85.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia de Sousa Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC/2015, observa-se que 

as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

De outra feita, não há questões processuais pendentes nesta fase, de 

modo que declaro saneado o processo.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de junho de 

2018, às 14h00min.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, apresentem o rol de 

suas testemunhas, caso ainda não o tenham feito (art. 357, §4°, 

CPC/2015).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, 

CPC/2015).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC/2015).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, “cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

Intimem-se as partes para o ato designado.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 38259 Nr: 688-24.2011.811.0024

 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 Mario Pupin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Lacerda Nunes - 

OAB:10839, Vinicius Castro Cintra - OAB:10044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto André Lasch - 

OAB:4324

 Vistos, etc.

I. Ante a manifestação do ICMBio – Instituto Chico Mendes de 

Biodiversidade de fls. 433/437, na qual informa seu interesse em ingressar 

no feito

 II. Remetam-se os autos à Justiça Federal, a quem cabe, nos termos da 

Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça, decidir sobre a existência de 

interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas 

autarquias ou empresas públicas.

III. Procedam-se as baixas no sistema Apolo.

 IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 83343 Nr: 2577-37.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Plantur Incorporações e Turismo Ltda.- Nome 

Fantasia PLANTUR

 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:

 Certifico em cumprimento das determinações legais, que IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar os advogados da parte Exequente via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar requerendo o que de direito, tendo 

em vista a devolução negativa da correspondência para o ato citatório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87146 Nr: 4255-87.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carminda Soares da Cruz

 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:

 Certifico em cumprimento das determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar os advogados da parte Exequente via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se nos autos, emendando a 

exordial, sob pena de indeferimento, lançando autenticação da autoridade 

competente na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa atrelada(s) à inicial, na 

forma do artigo 2°, §6° da Lei n° 6.830/80, uma vez que o(s) referido(s) 

documento(s) não possui(em) assinatura(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87151 Nr: 4260-12.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chauke Stephan

 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:

 Certifico em cumprimento das determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar os advogados da parte Exequente via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar requerendo o que de direito, tendo 

em vista a devolução negativa da correspondência para o ato citatório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40874 Nr: 3469-19.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Iramy de Azevedo Montel

 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:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 05 dias manifestar quanto a exceção de pré-executividade 

de f. 23/37, nos termos do art. 1255 da CNGC.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-28.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA RODRIGUES DE SOUZA (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:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000188-28.2017.8.11.0024 REQUERENTE: EDNA 

RODRIGUES DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. 

Converta-se em procedimento de cumprimento de sentença. Na forma do 

artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada 

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 

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, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 19 de abril de 2018

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010710-63.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RENOVAR COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA OAB - MT10236/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA CRISTINA MOTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010710-63.2015.8.11.0024 REQUERENTE: RENOVAR 

COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME REQUERIDO: TEREZA 

CRISTINA MOTA Vistos etc. Converta-se em procedimento de cumprimento 

de sentença. Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte executada 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 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, nos termos do art. 525 do 

CPC. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito 

será acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, 

do CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 19 de abril de 2018

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000127-70.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERCHAGUI - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THATIENE CAVALCANTE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000127-70.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: COOPERCHAGUI 

- COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES 

EXECUTADO: THATIENE CAVALCANTE SOUZA Vistos etc. Indefiro o 

pedido retro, uma vez que conforme petição do patrono do exequente, o 

veículo indicado não é de propriedade da executada. Intime-se o 

exequente para, em 5 (cinco) dias apresentar bens passíveis de penhora, 

sob pena de extinção. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000063-60.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA BOMDESPACHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP0222219A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000063-60.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: FERNANDO 

SILVA DE OLIVEIRA BOMDESPACHO EXECUTADO: AVISTA S/A 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO Vistos etc. Converta-se em 

procedimento de cumprimento de sentença. Retifique-se os polos da 

demanda. Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte executada 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 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, nos termos do art. 525 do 

CPC. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito 

será acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, 

do CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 19 de abril de 2018

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000445-87.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000445-87.2016.8.11.0024 EXEQUENTE: JÚLIA JANE 

BRANDÃO MARTINS GARCIA EXECUTADO: ITAU UNIBANCO HOLDING 

S.A. Vistos etc. Converta-se em procedimento de cumprimento de 

sentença. Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte executada 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 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, nos termos do art. 525 do 

CPC. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito 

será acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, 

do CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 19 de abril de 2018

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010006-79.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NAHY GOMES DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010006-79.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: NAHY GOMES 

DE MORAES EXECUTADO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. 

Converta-se em procedimento de cumprimento de sentença. Na forma do 

artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada 

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 

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, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 19 de abril de 2018

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010320-93.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS RODRIGUES MARTINS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010320-93.2015.8.11.0024 EXEQUENTE: MAURO PAULO 

GALERA MARI EXECUTADO: THAIS RODRIGUES MARTINS Vistos etc. 

Converta-se em procedimento de cumprimento de sentença. Na forma do 

artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada 

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 

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, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 19 de abril de 2018

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000458-86.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA BARBOSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000458-86.2016.8.11.0024 EXEQUENTE: CLARO S.A. 

EXECUTADO: ANA PAULA BARBOSA Vistos etc. Converta-se em 

procedimento de cumprimento de sentença. Na forma do artigo 513, §2º, 

do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada 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 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, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 19 de abril de 2018

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010089-08.2011.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO SILVA DE ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010089-08.2011.8.11.0024 EXEQUENTE: ANDRE LUIS 

DOMINGOS DA SILVA EXECUTADO: CRISTIANO SILVA DE ANDRADE 

Vistos etc. Converta-se em procedimento de cumprimento de sentença. Na 

forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

executada 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 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, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 19 de abril de 2018

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010609-26.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO VIEIRA MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT0008616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010609-26.2015.8.11.0024 EXEQUENTE: JOSE 

FRANCISCO VIEIRA MARTINS EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Converta-se em 

procedimento de cumprimento de sentença. Na forma do artigo 513, §2º, 

do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada 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 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, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 19 de abril de 2018

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76391 Nr: 2999-46.2015.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ATdAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 Vistos em correição.

Na forma do art. 78 da Lei nº 9.099/95, designo audiência de instrução e 

julgamento para 12 de setembro de 2018, às 14h30 (horário de MT).

Cite-se o acusado, para que compareça à audiência, na forma dos art. 66 

e art. 68, ambos da Lei nº 9.099/95.

Intimem-se as testemunhas arroladas, na forma do art. 67 da Lei nº 

9.099/95.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010509-71.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE FREITAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010509-71.2015.8.11.0024 EXEQUENTE: LOSANGO PROMOCOES DE 

VENDAS LTDA. EXECUTADO: LUIZ CARLOS DE FREITAS Vistos etc. 

Considerando que o Provimento nº 02/2010-CGJ instituiu o Sistema 

RENAJUD, ferramenta que possibilita ao magistrado obter informações 

sobre veículos em nome da parte executada, com vistas ao cumprimento 

do referido Provimento, assim como lastreado nos princípios da celeridade 

e da economia processual, defiro a medida requerida, a qual deverá ser 

realizada via RENAJUD. “Provimento nº 02/2010-CGJ, foi instituído “o 

Sistema RENAJUD uma ferramenta que possibilita tanto inserção quanto a 

retirada de constrições judiciais dos veículos encontrados na Base Índica 

Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), 

integrando o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – 

DENATRAN”. (Art. 1º).” Determino a constrição judicial de veículos 

existentes em nome das partes executadas, junto ao DETRAN via sistema 

RENAJUD, suficiente para garantia do débito. Caso haja veículo em nome 

do executado, e seja frutífero o bloqueio de circulação, oficie-se ao 

DETRAN para que informe o endereço dos referidos veículos e, na 

sequência, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 525, §11 do CPC, 

intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar interesse na 

adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de extinção. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 19 de abril de 2018

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000001-20.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE AZEVEDO AQUINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT0017658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000001-20.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: ANDERSON DE AZEVEDO 

AQUINO EXECUTADO: CLARO S.A. Vistos etc. I. Recebo o recurso 

interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). II. 

Intime-se o recorrido para, em 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões. III. 

Com ou sem resposta das contrarrazões, remetam-se os autos à e. Turma 

Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste juízo. IV. Intimem-se. 

Cumpra-se. 19 de abril de 2018

Comarca de Colíder

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 97792 Nr: 661-13.2016.811.0009

 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: LUIZ SIMPLICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De início, certifique a zelosa Secretaria Judicial quanto à apresentação de 

contestação pela autarquia requerida.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o DIA 14 DE 

JUNHO DE 2018, ÀS 15H, devendo as partes serem intimadas juntamente 

com seus respectivos advogados para comparecerem à audiência 

designada, acompanhadas das testemunhas arroladas.

As partes terão o prazo de até 10 (dez) dias antes da data designada da 

audiência para arrolar suas testemunhas (art. 357, § 4º c.c. o art. 450, 

ambos do NCPC), as quais deverão comparecer independentemente de 

intimação. Caso se pretenda a intimação destas, as partes deverão 

formular requerimento neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias antes da 

audiência, contendo a correspondente justificativa, na forma do § 4º, do 

art. 455, do NCPC.

Intimem-se as partes.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 110934 Nr: 1022-59.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HGM, KMDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT- 20.430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, Dr. CILSO PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB/MT 20.430, de que foi designado o dia 07/06/2018, 

às 16h, para a oitiva da testemunha MÔNICA DA VEIGA SILVA, nos autos 

da presente deprecata, extraída do feito 490-87.2018.811.0090 - Código 

60148 em trâmite na Comarca de Nova Canaã do Norte, a se realizar na 

sala de audiências da 1ª Vara do Fórum da Comarca de Colider/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 5354 Nr: 675-13.1987.811.0009

 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: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE BEBIDAS COLÍDER LTDA, 

EDSON LUIZ TORTOLA, LUIS ANTONIO TORTOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285, Vilma Lima Galadinovic Alvim - OAB:3526-B/MT

 Vistos.

 INDEFIRO o pleito de desarquivamento apresentado às fls. 50/51, pois que 

não foram recolhidas as taxas de desarquivamento, conforme determina o 

art. 462 da CNGC/MT.

Intime-se o(a) advogado(a) subscritor(a) do pedido.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 110541 Nr: 751-50.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANE APARECIDA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVACLIN - SERVIÇOS MÉDICOS E 

HOSPITALARES LTDA, JOSE ALBERTO PARDO SAAVEDRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto de Paula - 

OAB:37.890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 Vistos.

Designo audiência de instrução para a oitiva das testemunhas MÁRIO 

ROSARIO DE NITTO, MAURALICE PEREIRA DA SILVA, ULISSES ANTONIO 

LEMES DO PRADO e LUIZ CARLOS SIQUEIRA, para o DIA 07 DE JUNHO DE 

2018, ÀS 14H.

Intimem-se as testemunhas.

Comunique-se o Juízo deprecante.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia do presente despacho como MANDADO e OFÍCIO.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 35624 Nr: 2590-67.2005.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IT, RR, ITR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT, 

ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2590-67.2005.811.0009.

Código Apolo nº: 35624.

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de alimentos, proposta por Ivanete Tiecher 

Ramos e Robson Ramos, este representados pela genitora, em desfavor 

de Wilson Moreira Ramos, todos devidamente qualificados nos autos do 

processo.

Com a inicial vieram os documentos.

Recebida a ação, foi determinada a citação do devedor (fls. 11).

Citado (fl. 20), o executado juntou comprovantes de depósitos. Às fls. 

27-28, os exequentes impugnaram os documentos juntados aos autos e 

requereram a prisão do executado, após o Ministério Público também 

pugnou pela prisão (fl. 44), o que fora deferido por este juízo (fl. 49-51).

O mandado de prisão foi cumprido, conforme certidão de fl. 123, momento 

em que o executado efetuou o pagamento do valor devido, conforme 

certidão de fl. 121.

Após, o exequente se manifestou pela expedição de alvará de 

levantamento do valor (fl. 127), o que fora deferido á fl. 129 e devidamente 

cumprido conforme comprovante de fl. 132.

Na sequência, os exequentes intimados (fl. 137), permaneceram em 

silêncio.

 É o relatório.

DECIDO.

Sem delongas, tendo o executado cumprido com a obrigação devida, a 

extinção da execução é medida que se impõe.

Sendo assim, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o presente feito.

CONDENO o executado ao pagamento das despesas processuais.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Colíder-MT, 15 de abril de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 93478 Nr: 1670-44.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES JUNIOR SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA MACHADO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB: MT - 11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1670-44.2015.811.0009.

Código Apolo nº: 93478.

Vistos, etc.

1) Diante da certidão de fl. 30, verifica-se que a requerida fora citada, in 

faciem, para responder aos termos da presente ação, contudo deixou 

transcorrer in albis o prazo para apresentação de contestação, conforme 

certidão de fl. 32, razão pela qual, DECRETO-LHE A REVELIA, presumindo 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, salvo se no 

decorrer da instrução probatória restar comprovado serem as alegações 

inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos 

autos, nos termos dos artigos 344 e 345, inciso VI, do Código de Processo 

Civil.

2) Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIME-SE a 

parte autora para especificar as provas que ainda pretenda produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

 Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência.

 Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso.

Às providências.

Colíder-MT, 17 de abril de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 2969 Nr: 1738-14.2003.811.0009

 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: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSO FITAROL, LUVI FISTAROL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEMI ALVES DE JESUS - 
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OAB:4264/MT, HERLON GILSON MOREIRA COELHO - OAB:MT-4042, 

MILTON CEZAR DELAZERI - OAB:13154/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 FINALIDADE: intimação do advogado da parte Autora, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, promova o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, através do recolhimento da guia a ser emitida no site de tribunal de 

justiça do estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), devendo o 

comprovante do recolhimento ser juntado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 35628 Nr: 2592-37.2005.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IT, ITR, RR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT, 

ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se manifeste, 

NO PRAZO DE 10 (dez) DIAS, acerca dos documentos de fls.129/130, nos 

autos em referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 99162 Nr: 1592-16.2016.811.0009

 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: YVONE QUINTINO INOCENCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se manifeste, 

NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos ( Contestação) 

protocolados pelo requerido, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 99808 Nr: 2035-64.2016.811.0009

 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: JOSE DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se manifeste, 

NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos ( Contestação) 

protocolados pelo requerido, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 50807 Nr: 1524-13.2009.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-a/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO: 20(VINTE) DIAS

AUTOS N.º 1524-13.2009.811.0009 – código: 50807

ESPÉCIE: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO-PARTE REQUERENTE: MARIA ALVES DE SOUZA(falecida em 

31/10/2011), Cpf: 20627882153, Rg: 386.720 SSP MT Filiação: Geraldo 

Cordeiro de Carvalho e de Geralda Alves de Oliveira, data de nascimento: 

10/08/1945, brasileiro(a), natural de Malacheta-MG, viuvo(a), trabalhadora 

rural, Endereço: Rua Jaciara N. 72 Ou Rua Jaíara Nº 072, Bairro: Barbieiro, 

Cidade: Colíder-MT

PARTE RÉQUERIDA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS SUCESSORES, TERCEIROS INTERESSADOS 

E DESCONHECIDOS, para que, caso tenham interesse, habilitem-se nos 

presentes autos no prazo de dez (10) dias, bem como acerca da 

existência e do teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da 

petição inicial a seguir transcrita em resumo, bem como da r. 

decisão/despacho proferida(o) pelo juízo.

 RESUMO DA INICIAL: “...DOS FATOS: ...Laborou a Autora, sem registro 

em Carteira de Trabalho, em várias propriedades rurais da região de 

Colider, tais como: Sítio Estrela D’Alva, como empregada rural, exercendo 

serviços gerais de fazendas em roças de café, feijão, seringal, dentre 

outras. DO DIREITO: O direito à aposentadoria por idade de trabalhador 

rural (segurado especial da Previdência Social, artigo 39 da Lei 8.213/91), 

está assegurado pelo Artigo 201, § 7º, inciso II, da Constituição Federal. O 

benefício será concedido nos termos dos §§ 1º e 2º do Art. 48 da Lei n. 

8.213/91 e Decreto n. 3.048/99, artigo 51 e parágrafo único, sendo 

requisitos a idade mínima de 55 anos para a mulher e a prova da 

atividade...”

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Intimada para impugnar a execução, a 

Autarquia manifestou à fl. 159 verso, informando o falecimento da 

exequente. Assim, na forma do artigo 313, I, do Novo Código de Processo 

Civil, SUSPENDO o presente feito pelo prazo de trinta (30) dias, para que 

seja providenciada a substituição processual do espólio ou dos 

sucessores da parte falecida, na forma do artigo 687 e seguintes do 

Estatuto Adjetivo Civil. Por essas razões, DETERMINO: 1) INTIME-SE o(a) 

advogado(a) constituído(a) nos autos acerca da presente decisão e para 

que, querendo, promova a substituição da autora por seu espólio ou 

sucessores no prazo de dez (10) dias, inclusive, regularizando as 

representações processuais. 2) Sem prejuízo da diligência acima, 

EXPEÇA-SE edital, com prazo de vinte (20) dias, a fim de INTIMAR 

sucessores, interessados e desconhecidos para que, caso tenham 

interesse, habilitem-se nos presentes autos no prazo de dez (10) dias. 3) 

Decorridos todos os prazos anteriores, com ou sem manifestação dos 

interessados, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Colíder, 23 de agosto de 2017. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade-Juíza de Direito". E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Maria Suely Herreiro C. Dias, o digitei. 

Colíder - MT, 24 de abril de 2018. Rosangela Block Banazeski-Gestor(a) 

Judiciário(a)-Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 94027 Nr: 2091-34.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO NUNES DE SOUZA, ANTONIO ROBERTO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONO & XAVIER CARRENHO LTDA - EPP, 

MASSAHIRO ONO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERCIO ERNO KETZER - OAB:5072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se manifeste, 

NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos ( Contestação) 

protocolados pelo requerido, 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.: 108341 Nr: 3407-14.2017.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHC, AADOB, VDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB: MT - 11.875

 INTIMAÇÃO da defesa acerca da expedição da carta precatória para 

interrogatório do réu Alex Augusto de Oliveira Bioto no Juízo deprecado de 

Sinop/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 110251 Nr: 531-52.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DOS SANTOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 Autos n°. 531-52.2018.811.0009 – Código n°. 110251

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 05 de junho de 2018, 

às 13h30min.

3. Intimem-se. Ciência ao MP.

4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 12 de março de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 111285 Nr: 1265-03.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJANE SABINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 1265-03.2018.811.0009 – Código nº. 111285

Despacho.

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Após, devolva-se à Comarca de origem grafando nossas homenagens.

Às providências. Expeça-se o necessário.

Colíder/MT, 24 de abril de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 100078 Nr: 2223-57.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL TOMAZ DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Despacho

Vistos, etc.

CONSIDERANDO o Ofício Circular n. 38/2018/NUGEP/VQS e 

041/2018/NUGEP/JLQ informando que a Terceira Seção do Superior 

Tribunal de Justiça ao afetar os recursos especiais n. 1708301/MG e 

1711986/MG, para julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, 

determinou a suspensão nacional do processamento de todos os 

processos pendentes, individuais ou coletivos, exceto as ações penais 

em que haja réu preso provisoriamente;

CONSIDERANDO que tal questão foi cadastrada como TEMA 991 versando 

sobre o seguinte assunto: “Se é ou não necessária a apreensão e perícia 

da arma de fogo para a incidência da majorante do art. 157, §2º, I, do 

Código Penal”;

 CONSIDERANDO ser esta a hipótese deste autos, CONSIDERE-SE 

SUSPENSO o feito, e ARQUIVE-SE provisoriamente até o julgamento da 

temática.

Às providências.

Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 24 de abril de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 42443 Nr: 3439-05.2006.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEY RAMÃO BENEDITO DE ALMEIDA, LAIR 

JULIANO GONÇALVES, ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, ELISANGELA PERAL DA SILVA - 

OAB:13404/MT, Marly Gavioli - OAB:MT 18.740

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) HOMOLOGO a 

desistência da testemunha Cleonice Fidelis Ferreira conforme requerido 

pela Defesa. 2) DEFIRO o prazo de 5 dias para a juntada da procuração 

pelo nobre causídico.3) A expedição de precatória não suspende a 

instrução. Foram ouvidas neste ato uma vítima e as testemunhas locais, 

restando apenas a oitiva de uma vítima e das testemunhas, via precatória, 

fls. 202/204. Desta feita não há óbice para o interrogatórios dos 

acusados, e até mesmo, não houvera objeção de quaisquer das partes. 3) 

No entanto, excepcionalmente, entendo necessário, aguardar o retorno 

das precatórias. Com o retorno das missivas, ABRA-se vista as partes 

para apresentação de seus memoriais. 4) ABRA-se vista ao parquet para 

que se manifeste a respeito de eventual prescrição, consignando o prazo 

de 5 dias CUMPRA-SE.”

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010244-17.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MENEGATTI WILCENSKI & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMALINO RAMOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010244-17.2015.8.11.0009; Finalidade: Intimar a requerente, através 

do(a) Advogado(a), quanto à Certidão do Oficial de Justiça que consta 

nos autos (ID 11064861), para manifestar, no prazo de 05 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010720-89.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA DA SILVA TEIXEIRA DE ALMEIDA 84053771153 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZENILDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 8010720-89.2014. 

8.11.0009; Finalidade: Intimar a requerente, através do(a) Advogado(a), 

quanto à Certidão do Oficial de Justiça que consta nos autos (ID 

10855513), para manifestar, no prazo de 05 dias. SEDE DO JUIZADO 
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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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010165-38.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALICIO ALIBERTI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010165-38.2015.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: ELIZANGELA DE 

ABREU Parte Ré: EXECUTADO: ALICIO ALIBERTI . Finalidade: Intimar a 

exequente, através do(a) Advogado(a), quanto à Certidão do Oficial de 

Justiça que consta nos autos (ID 11455243), para manifestar, no prazo de 

05 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: 8010163-05.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON LUIZ DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010163-05.2014.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: ANTONIO 

FERREIRA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: NILSON LUIZ DE ARRUDA 

. FINALIDADE: INTIMAR a parte requerente através do(a) Advogado(a) do 

teor do despacho de ID 11458100, ainda quanto à Certidão do Oficial de 

Justiça que consta nos autos (Id 11584082), para Manifestar-se no prazo 

de 05 dias, pugnando o que entender de direito. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010686-51.2013.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO WIMMERS LOUREIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010686-51.2013.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: RENATO 

WIMMERS LOUREIRO Parte Ré: EXECUTADO: OI S.A . FINALIDADE: 

INTIMAR a parte promovente através do(a) Advogado(a) do teor da 

Certidão de Crédito de ID 12863507, e para Manifestar-se no prazo de 05 

dias, pugnando o que entender de direito. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002195-38.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DE ASSIS MARCELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

G S NOGUEIRA & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

ERNESTO BORGES NETO OAB - MS6651-B (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002195-38.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: MARILENE DE 

ASSIS MARCELINO Parte Ré: REQUERIDO: G S NOGUEIRA & CIA LTDA - 

EPP, SERASA S/A. . FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte 

promovente de todo o teor da certidão do Oficial de justiça referente à 

carta precatória ID - 12873929, e para Manifestar-se no prazo de 05 dias, 

pugnando o que entender de direito. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000651-78.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000651-78.2018.8.11.0009; Partes do processo: 

REQUERENTE: RONALDO JOSE DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) constituído(a) nos 

autos para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

12 de Junho de 2.018 às 14hs00 acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. (a) Antonia V. da 

Costa Nunis - Técnica Judicial SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 103782 Nr: 2561-80.2017.811.0046

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: CARTÓRIO 1º SERVIÇO REGISTRAL DA COMARCA DE 

COMODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA MASUTTI LTDA, LAUDEMIR 

ANTÔNIO SEBBEN, IVANIA MARIA MATTANA SEBBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 Isso posto, e pelo que mais consta dos autos, julgo improcedente o pedido 

formulado pelo autor, determinando ao senhor Oficial Registrador que 
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deixe de averbar o Georreferenciamento com Retificação de Matrícula 

apresentado pelo promovente, devendo o interessado, caso queira, fazer 

uso das vias ordinárias para a solução do impasse (art. 213, II, § 6º, última 

parte, da Lei 6015/73). Sem custas, sem honorários (Lei n.º 6.015/73, art. 

207). Intimem-se as partes. Ciência ao MP.Transitada em julgado, ao 

arquivo com baixa na distribuição.

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 78889 Nr: 2741-67.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC MARTINS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34.607/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado, 

devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

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 selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 33435 Nr: 1621-62.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO LUIZ COCCO, SÉRGIO ANTÔNIO 

COCCO, MARGARETH MARIA COCCO, ENILDA ANA COCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A 

MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642

 Código 33435.

Vistos.

Intime-se a parte Requerida através do advogado peticionante às folhas 

58-67 para, querendo, impugnar os cálculos apresentados nos autos, sob 

pena de homologação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Comodoro, 24 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.: 78923 Nr: 2752-96.2015.811.0046

 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, 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COMODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO BEDUSQUE, VILSON PIOVEZAN 

POMPERMAYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT

 Impulsiono o presente feito a fim de intimar os requeridos para 

apresentarem alegações finais em forma de memoriais escritos, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 68992 Nr: 2274-25.2014.811.0046

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESDS, VALDILEI FARIA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO, 

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMAO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6095 MT, MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:OAB/PE 23748

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial 

para condenar as requeridas Empresa de Transporte Rio Manso Ltda. e 

Nobre Seguradora do Brasil solidariamente a pagar à requerente MARIA 

EDUARDA SOUZA DOS SANTOS, neste ato representada por Valdilei 

Farias dos Santos, danos materiais em R$636,00 (seiscentos e trinta e 

seis reais) mensais, correspondentes a 2/3 do salário mínimo vigente, 

acrescido de uma parcela a título de 1/3 de férias e gratificação natalina, 

com termo inicial em 26/03/2008 e termo final a data em que a Requerente 

completar 24 anos de idade; e danos morais em R$100.000,00 (cem mil 

reais), com correção monetária também pelo INPC a partir da data do 

arbitramento (Súmula nº. 362 do STJ); ambas com atualização monetária 

pelo INPC.A indenização dos danos morais deverá ser corrigida 

monetariamente a partir da data do arbitramento (STJ, Súmula 362), e a 

dos danos materiais, a partir do evento danoso, acrescido de 1% de juros 

de mora, a partir da citação.Arcarão os requeridos com o pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% do 

valor da condenação, na forma do art. 82, 2º, do Código de Processo Civil. 

Publique-se, Registre-se e Intimem-se. Ciência ao MPE.Oportunamente, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.Comodoro, 24 de abril de 

2018.Marcelo Sousa Melo Bento de ResendeJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39735 Nr: 749-76.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO FERNANDES VILELA, MANOEL ARCHANJO & 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO FERNANDES VILELA, BANCO 

VOLKSWAGEN S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISI ANNE LIMA TIAGO - 

OAB:16.657/MT, Francisco Cláudio Jassaniker Júnior - 

OAB:21.087/MT, LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI - OAB:22584/O, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482, MARCELO BRASIL 

SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 Vistos.

Considerando que o agravo interposto pelo banco executado foi provido, 

expeça-se alvará para liberação dos valores caucionados pelo citado.

Intime as partes para manifestarem nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60138 Nr: 1887-78.2012.811.0046

 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: GUINCHOS CORUJAO LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SICREDI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:MT/14.687, VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - 

OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7.133/MT

 Vistos.

Considerando que a intimação das partes para a audiência de conciliação 

se da na pessoa de seus advogados constituídos, bem como as partes 

foram intimadas consoante andamento no Sistema Apolo, intimo as partes 

para apresentação de alegações finais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 28094 Nr: 2237-08.2008.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL DOS SANTOS, RAIMUNDO NONATO 

RIBEIRO DA SILVA, ANTONIO NILSON RIBEIRO DA SILVA, JOSIMAR 

RIBEIRO DA SILVA, OLAILTON BARROS MUNDOCO, KARLA VIEIRA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B, JUAREZ VASCONCELOS - OAB:5460, LUCIANO 

AUGUSTO NEVES - OAB:12012/MT, RAFAEL VASCONCELOS - 

OAB:16731-B/MT, VANDERLEY SOUZA AMORIM - OAB:10.207/MT

 Vistos.

Considerando que os veículos Fiat Uno Mille EX, cor cinza, placa JEW 

7751, Cidade de Palma/TO, Chassi 9BD158018X4073046 (fls. 134/135) 

apreendido nos autos se encontram deteriorando no pátio do fórum desta 

comarca desde o ano de 2008, com fulcro no art. 120, §5º do Código de 

Processo Penal, determino que tal bem seja levado a leilão, depositando-se 

o dinheiro apurado nos autos.

Verifico ainda que transcorreu mais de 90 dias, a contar da data em que 

houve o transito em julgado (16/06/2015) da sentença final, sendo que o 

presente momento o automóvel apreendido não foi reclamado, devendo 

incidir o art. 123 do CPP, in verbis:

Art. 123. Fora dos casos previstos nos artigos anteriores, se dentro no 

prazo de 90 dias, a contar da data em que transitar em julgado a sentença 

final, condenatória ou absolutória, os objetos apreendidos não forem 

reclamados ou não pertencerem ao réu, serão vendidos em leilão, 

depositando-se o saldo à disposição do juízo de ausentes.

Realize-se avaliação nos citados veículos, devendo o Oficial de Justiça 

descrever se o automóvel está em condições de uso ou deve ser leiloado 

como sucata.

Caso o Sr. Meirinho certifique que o bem está em condições de uso, 

expeça-se ofício para o Detran do estado em que o mesmo estiver 

licenciado, para que seja realizada baixa de eventuais gravames, uma vez 

que o arrematante adquirirá o bem livre de quaisquer ônus.

 Deve constar em tal ofício determinação para que o órgão de transito 

estadual vincule eventuais crédito ao antigo proprietário, afinal o 

arrematante não pode ser responsabilizado por tais débitos.

 Saliento que se decurso do tempo tiver deteriorado o bem de tal forma 

que está inservível para seu uso comum, será leiloado como sucata, 

devendo o adquirente retirar o chassi e levar ao Detran para dar baixa, 

sendo que apenas após tal providência poderá retirar o veículo.

Desde já designo data, hora e local para realização do leilão:

EDITAL DE LEILÃO, a ser publicado na imprensa oficial, sendo que 

posteriormente tal edital será complementado pelo leiloeiro.

DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO

1ª) 28 de maio de 2018, a partir das 13:00 horas, pelo site 

www.balbinoleiloes.com.br

Caso leilão presencial e online constar, Rua Pará, nº 192-N - Bairro Jardim 

Mato Grosso – Comodoro – MT e pelo site www.balbinoleiloes.com.br.

2ª) 28 de maio de 2018, a partir das 14:00 horas, pelo site 

www.balbinoleiloes.com.br

Caso leilão presencial e online constar, Rua Pará, nº 192-N - Bairro Jardim 

Mato Grosso – Comodoro – MT e pelo site www.balbinoleiloes.com.br.

DESIGNAÇÃO DO (A) LEILOEIRO (A)

Com base no art. 883 do CPC/2015, nomeio para o encargo os Leiloeiros 

CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA Leiloeira Publica Oficial matriculada na 

Junta Comercial/MT sob nº 22 e JOABE BALBINO DA SILVA Leiloeiro 

Publico Oficial matriculado na Junta Comercial/MT sob nº 29 e matriculado 

junto a FAMATO como leiloeiro Rural sob o Nº 67/2013 e LUIZ BALBINO 

DA SILVA leiloeiro Rural matriculado na FAMATO sob n.º 66/2013.

Os Leiloeiros restarão compromissados quando da sua intimação deste 

despacho.

DILIGÊNCIAS A SEREM REALIZADOS PELOS LEILOEIROS

 Caberá aos Leiloeiros divulgar a realização do leilão nos meios típicos dos 

mercados dos respectivos bens (tais como: outdoors, jornais, 

classificados, internet, sites de ofertas, mailing, redes sociais etc), 

informando o site da internet e o que mais for necessário para o leilão 

eletrônico.

Para a realização do ato, fixo as condições aplicáveis, com base no § 1º 

do art. 880 e art. 885 CPC/2015.

REGRAS GERAIS DO LEILÃO

Os réus serão intimados do leilão por meio do seu advogado. Caso não 

tenham procurador constituído nos autos, será intimado por carta com 

aviso de recebimento destinada ao endereço constante do processo ou 

do sistema informatizado da Justiça, ou por Oficial de Justiça (CPC/2015, 

art. 889, I). Caso frustrados esses meios, os réus serão tidos por intimado 

pela publicação deste Edital na imprensa oficial (CPC/2015, art. 889, 

parágrafo único).

O leilão será eletrônico e também presencial.

 Todas as pessoas físicas capazes e jurídicas legalmente constituídas 

poderão oferecer lance, devendo a Leiloeira observar as restrições dos 

incisos do art. 890 do CPC/2015.

REGRAS ESPECÍFICAS DO LEILÃO

 Saliento que caso o veículo seja leiloado como sucata deve o adquirente 

retirar o chassi e levar ao Detran para dar baixa, sendo que apenas após 

tal providência poderá retirar o veículo.

Em qualquer das datas do leilão não poderá ser aceito lance inferior ao 

mínimo de 50% do valor da avalição.

Arbitro a comissão dos Leiloeiros em 5% do valor do lanço vencedor.

 O pagamento da comissão será à vista ou até 24 horas.

 VENDA DIRETA

Restando negativo o leilão, fica desde já autorizada a venda direta do bem, 

observando-se as regras gerais e específicas já fixadas, inclusive os 

preços mínimos, e mais o seguinte:

a) o prazo para os Leiloeiros promoverem a venda direta é de 90 

(noventa) dias;

b) será admitido o parcelamento da venda de veículos automotores em 

geral em 06 parcelas iguais e sucessivas, vencendo a primeira trinta dias 

depois de concretizada a venda, acrescidas da Taxa SELIC;

c) o pagamento das parcelas deverá ser feito mediante depósito judicial 

em conta vinculada a este processo e aberta quando do primeiro 

recolhimento.

Restando inviabilizada a venda direta dos bens, propostas de compra por 

valores inferiores a esses balizamentos poderão ser submetidas à 

apreciação judicial para provimento específico.

Intimem-se, inclusive os Leiloeiros, oportunizando-se lhes vista dos autos.

P. I. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 99887 Nr: 801-96.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO RIBEIRO BATISTA, SIDINEI AMARAL 

FRANCO, ÁLVARO LUIZ ORTOLAN, GILSON VITALINO ALVES, LUCIANO 

PREUSS, FRANCISCO JOSÉ CALDAS, JOARI FERREIRA, AMARILDO 

ANTONIO DALCIN, LUCIVANILDO DE CARVALHO CARDOSO, VALBER 

SPERANDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS GHISI - 

OAB:20697/O

 Cód. 98651

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Certifique nos autos se todos os réus foram citados do teor da presente 

demanda, bem como se já houve apresentação respoata à acusação. 

Ademais, havendo notícia dos autos que qualquer dos réus não possui 

condições financeiras para constituir advogado, NOMEIO a Defensoria 

Pública para atuar na defesa do réu. Proceda com a remessa eletrônica 

dos autos a Defensoria Pública para o fim de que seja apresentada defesa 

prévia. SE AUSENTE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA aguarde-se 

seu retorno para esta comarca e após remetam-se os autos para referida 

entidade.

Havendo preliminares suscitadas, REMETAM-SE os autos ao Ministério 

Público para manifestação em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende
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 Cod. Proc.: 112920 Nr: 6486-84.2017.811.0046

 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: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO LUIZ COSTA - 

OAB:12091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

 Ademais, certifique a tempestividade da contestação apresentada nos 

autos e após, cumpra-se conforme determinado de ref. 25.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 114142 Nr: 7048-93.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

NOROESTE DE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARIM VASQUEZ RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Augusto Ferreira 

Barbosa - OAB:18.828/GO, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO PROVIMENTO Nº 56/2007-CGJ E DA ORDEM DE 

SERVIÇO Nº 01/2016, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 

556,00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 92309 Nr: 3112-94.2016.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SM, IMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte exequente para que 

requeira o que entender de direito, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 99887 Nr: 801-96.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO RIBEIRO BATISTA, SIDINEI AMARAL 

FRANCO, ÁLVARO LUIZ ORTOLAN, GILSON VITALINO ALVES, LUCIANO 

PREUSS, FRANCISCO JOSÉ CALDAS, JOARI FERREIRA, AMARILDO 

ANTONIO DALCIN, LUCIVANILDO DE CARVALHO CARDOSO, VALBER 

SPERANDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS GHISI - 

OAB:20697/O

 VISTOS, ETC.

 Tendo em vista o recolhimento da fiança pelo réu Gilson Vitalino Alves, 

ref. 48, expeça-se alvará de soltura e carta precatória à Comarca de 

Tangará da Serra/MT, para cumprimento da ordem de ref. 56, consignando 

o determinado no acórdão, no que se refere as condições para a 

concessão da liberdade.

Cumpra, URGENTEMENTE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 99887 Nr: 801-96.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO RIBEIRO BATISTA, SIDINEI AMARAL 

FRANCO, ÁLVARO LUIZ ORTOLAN, GILSON VITALINO ALVES, LUCIANO 

PREUSS, FRANCISCO JOSÉ CALDAS, JOARI FERREIRA, AMARILDO 

ANTONIO DALCIN, LUCIVANILDO DE CARVALHO CARDOSO, VALBER 

SPERANDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS GHISI - 

OAB:20697/O

 VISTOS.

Registre-se que as informações requisitadas (ref. 38), foram prestadas 

através do Of. Nº 66/2017 - GAB2ªVARA.

Cumpra-se na íntegra as decisões retro, visando a célere citação dos 

réus, sendo que dois deles encontram-se enclausurados.

Às providências, URGENTEMENTE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 99698 Nr: 720-50.2017.811.0046

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO PAZ DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOIR GOTARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BOSCO FAGUNDES 

JUNIOR - OAB:314627

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para manifestar-se nos 

autos a cerca da proposta da empresa Real Brasil, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 112920 Nr: 6486-84.2017.811.0046

 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: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO LUIZ COSTA - 

OAB:12091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o despacho de ref: 25, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

manifestar-se no feito, requerendo o que entender cabível.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-36.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FRANCISCO DE PAULA (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 de Tempestividade Recursal 

I N T I M A Ç Ã O  P O R  A T O  O R D I N A T Ó R I O  P r o c e s s o : 

1000099-36.2017.8.11.0046; Valor causa: R$ 10.851,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso Inominado foi 
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interposto tempestivamente. Assim sendo, nos termos da legislação 

vigente e dos artigos 482 da CNGC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte recorrida para que, querendo, apresente as 

contrarrazões nos prazo legal. COMODORO, 25 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

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000743-53.2018.8.11.0010

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:

ISRAEL DOURADO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000743-53.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 

2.183,53; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL (1116)/[IPTU/ IMPOSTO 

PREDIAL E TERRITORIAL URBANO]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Parte Ré: EXECUTADO: ISRAEL 

DOURADO DA SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução Fiscal, 

face inadimplência de obrigação legal escopo de dívida ativa devidamente 

certificada. Cite-se a parte Executada 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. Às providências. JACIARA, 25 de abril de 2018 Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000733-09.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000733-09.2018.8.11.0010; Valor 

causa: R$ 18.336,30; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: ELZA PEREIRA DA SILVA Parte Ré: RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA 

- MT Vistos etc. Conforme se observa do pedido inicial, o autor, ao 

argumento de não possui condições financeiras para arcar com o 

pagamento das custas e despesas de ingresso, pleiteou a concessão do 

benefício processual da gratuidade de justiça. Pois bem. De acordo com o 

art. 98 do CPC, considera-se necessitada a pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Por outro 

lado o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”; O art. 98 e ss. do CPC, que trata 

da assistência judiciária aos necessitados, deve ser interpretado tendo 

por base a Constituição da República, razão pela qual a parte deve 

comprovar sua insuficiência de recursos. Sendo as custas judiciárias um 

recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o Poder 

Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o 

aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência. Desta forma, 

intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219, CPC), 

completar a inicial, juntando documentos que comprovem a 

hipossuficiência alegada, com o fito de viabilizar a análise do pedido – 

forte no §2º, do art. 99, do CPC - ou anexar o comprovante de pagamento 

das custas de ingresso em conformidade com o valor atribuído à causa. 

Ainda, noto que a parte autora não informou de maneira correta a 

qualificação da parte requerida, diante da divergência entre os dados 

apostos na exordial e as fichas financeiras, as quais demonstram que a 

requerente é servidora do Estado de Mato Grosso desde 02/01/1974. 

Assim, providencie a parte autora a emenda à inicial, no mesmo supra, sob 

pena de indeferimento da inicial. Procedida à emenda, retifique-se a 

autuação para que passe a constar a qualificação correta da parte 

requerida. Decorrido prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências. JACIARA, 25 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000752-15.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE JESUS SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT0011003S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000752-15.2018.8.11.0010; Valor 

causa: R$ 25.811,79; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: JORGE JESUS SANTANA Parte Ré: RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - 

MT Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por JORGE 

JESUS SANTANA, em face do MUNICÍPIO DE JACIARA/MT, partes 

devidamente qualificadas nos autos. Conforme se observa do pedido 

inicial, o autor, ao argumento de não possui condições financeiras para 

arcar com o pagamento das custas e despesas de ingresso, pleiteou a 

concessão do benefício processual da gratuidade de justiça. Pois bem. De 

acordo com o art. 98 do CPC, considera-se necessitada a pessoa natural 

ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Por 

outro lado o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe que 

“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”; O art. 98 e ss. do CPC, que trata 

da assistência judiciária aos necessitados, deve ser interpretado tendo 

por base a Constituição da República, razão pela qual a parte deve 

comprovar sua insuficiência de recursos. Sendo as custas judiciárias um 

recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o Poder 

Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o 

aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência. Desta forma, 

intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219, CPC), 

completar a inicial, juntando documentos que comprovem a 

hipossuficiência alegada, com o fito de viabilizar a análise do pedido – 

forte no §2º, do art. 99, do CPC - ou anexar o comprovante de pagamento 

das custas de ingresso em conformidade com o valor atribuído à causa. 
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Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. JACIARA, 25 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000739-16.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000739-16.2018.8.11.0010; Valor 

causa: R$ 32.206,59; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: ELIZABETE OLIVEIRA DE LIMA Parte Ré: RÉU: MUNICÍPIO DE 

JACIARA - MT Vistos etc. Conforme se observa do pedido inicial, o autor, 

ao argumento de não possui condições financeiras para arcar com o 

pagamento das custas e despesas de ingresso, pleiteou a concessão do 

benefício processual da gratuidade de justiça. Pois bem. De acordo com o 

art. 98 do CPC, considera-se necessitada a pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Por outro 

lado o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”; O art. 98 e ss. do CPC, que trata 

da assistência judiciária aos necessitados, deve ser interpretado tendo 

por base a Constituição da República, razão pela qual a parte deve 

comprovar sua insuficiência de recursos. Sendo as custas judiciárias um 

recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o Poder 

Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o 

aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência. Desta forma, 

intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219, CPC), 

completar a inicial, juntando documentos que comprovem a 

hipossuficiência alegada, com o fito de viabilizar a análise do pedido – 

forte no §2º, do art. 99, do CPC - ou anexar o comprovante de pagamento 

das custas de ingresso em conformidade com o valor atribuído à causa. 

Ainda, noto que a parte autora não informou de maneira correta a 

qualificação da parte requerida, diante da divergência entre os dados 

apostos na exordial e as fichas financeiras, as quais demonstram que a 

requerente é servidora do Estado de Mato Grosso desde 21/01/2000. 

Assim, providencie a parte autora a emenda à inicial, no mesmo supra, sob 

pena de indeferimento da inicial. Procedida à emenda, retifique-se a 

autuação para que passe a constar a qualificação correta da parte 

requerida. Decorrido prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências. JACIARA, 25 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000456-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA DA SILVA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB - MT0011677A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000456-90.2018.8.11.0010; Valor 

causa: R$ 19.600,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: JOAO PEREIRA DA SILVA FILHO Parte Ré: RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Observada a 

divergência na distribuição dos autos, visto que o feito foi destinado ao 

Juizado Especial, mas distribuído em 26/03/2018 ao Juízo da 1ª Vara 

(evento n.º 15158150), foi determinado à parte demandante a retificação 

da autuação ou a emenda à inicial com o correto endereçamento. Ainda, 

se procedida à emenda, conjuntamente comprovasse, o demandante, a 

hipossuficiência alegada em seu pedido inaugural (ID 12450249). Ocorre 

que a parte autora apenas cumpriu a determinação quanto à juntada de 

comprovantes que entendeu corroborarem com seu pleito por justiça 

gratuita (ID 12868539 e 12868594). Desta forma, determino que o 

requerente se manifeste, no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, acerca 

do endereçamento da peça inicial, sob pena de remessa dos autos ao 

Juizado Especial. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. JACIARA, 25 de abril de 2018. Laura 

Dorilêo Cândido Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000754-82.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA HF LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMIS VIZZOTTO OAB - MT0009712A (ADVOGADO)

BEATRIZ HELENA NOVAES HERMES DA FONSECA OAB - 396.243.408-97 

(REPRESENTANTE)

JOEL BECKER OAB - MT0014071A (ADVOGADO)

GERALDO APARECIDO DE VITTO JUNIOR OAB - MT4838/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO DE TAL (REQUERIDO)

MOVIMENTO DOS SEM TERRA - MST (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000754-82.2018.8.11.0010; Valor 

causa: R$ 100.000,00; Tipo: Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

(261)/[Citação, Intimação]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: AGROPECUARIA HF LTDA REPRESENTANTE: BEATRIZ 

HELENA NOVAES HERMES DA FONSECA Parte Ré: REQUERIDO: 

MOVIMENTO DOS SEM TERRA - MST, JOÃO DE TAL Vistos, etc. 

Analisando os autos, verifico que há divergência entre o horário 

designado para a audiência de justificação constante no despacho do 

juízo deprecante (dia 03/05/2018, às 09h30min) e aquele aposto na Carta 

Precatória (dia 03/05/2018, às 13h20min). Desta forma, tendo em vista a 

proximidade da audiência e com o fito de, tempestivamente, dar efetividade 

à missiva, cumpra-se conforme deprecado, atentando-se, contudo, ao 

horário designado para a audiência de justificação (03/05/2018, às 

09h30min – ID 12895427, fls. 04/06). Cumpra-se. As providências. 

Jaciara/MT, 25 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000559-97.2018.8.11.0010; Valor 

causa: 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 por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em desfavor de VALDECI 

PATROCINIO FERREIRA JUNIOR, ambos qualificados nos autos. 

Compulsando os autos, noto que medida liminar foi concedida (ID 

12642505) e, devidamente cumprida (ID 12804690; e 12805006). O veículo 

objeto da presente demanda foi entregue ao fiel depositário indicado pelo 
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requerente, conforme auto de busca, apreensão e depósito (ID 

12805017). Por sua vez, compareceu a parte devedora requerendo, a 

dilação de prazo para purgação da mora, tendo em vista inconsistência 

sistêmica do SISCONDJ, bem como, requereu a concessão de justiça 

gratuita (ID 12867013), pleito de dilação deferido à ID 12882579. Na 

oportunidade, determinou-se ao requerido a comprovação de seu estado 

de hipossuficiência. Na data de hoje, comparece o réu - ID 12905713, 

informando a purgação da mora e requerendo a restituição do bem 

apreendido. Juntou, ainda, documentos que entendeu corroborarem com o 

pleito pela gratuidade de justiça (ID 12905736). Vieram-me os autos. É o 

relato do necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, defiro o pedido 

do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do 

CPC. Pois bem. A 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar 

recurso repetitivo acerca da possibilidade de purgação da mora, fixou 

entendimento de que é possível que a parte purgue a mora, no prazo de 

cinco dias, a contar da sua citação, efetuando o depósito integral da 

dívida, sendo que o efeito legal dessa purgação é a restituição do bem 

livre de ônus, em analogia ao disposto no artigo 3º, §2º do Decreto Lei 

911/69, com redação dada pela Lei 10.931/2004, que trata do pagamento 

total da dívida. Nesse sentido, cito a referida Ementa: “ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 

10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (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". 2. Recurso especial provido.” (STJ, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/05/2014, S2 - 

SEGUNDA SEÇÃO). No caso dos autos, o depósito dos valores para a 

purgação da mora é tempestivo, tendo em vista a concessão de dilação de 

prazo (ID 12882579) e certificado pelo Sr. Gestor. Ainda, conforme 

registra o parágrafo segundo do art. 23º do Decreto-Lei nº. 911/69, após 

o pagamento do valor apresentado pelo requerente, o veículo será 

restituído ao requerido, livre de ônus. Neste sentido: “§ 2º. No prazo do § 

1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.” Assim, ante o 

pagamento do valor do débito efetivado pela parte devedora, vinculado à 

Conta Judicial, no prazo de 05 (cinco) dias, após executada a medida 

liminar, é de rigor à restituição do veículo ao requerido. Portanto, e 

considerando que a jurisprudência é uníssona quanto à permanência do 

bem em mãos do devedor enquanto se discute se o depósito efetuado é 

ou não suficiente à purgação da mora, intime-se o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, proceder à entrega do veículo ao requerido, bem como, 

para, querendo, manifestar-se sobre os valores depositados pelo réu. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Jaciara/MT, 25 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 98149 Nr: 5256-18.2017.811.0010

 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: HIGOR EUCLIDES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDREI BATISTA SALVIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA 

PANIAGO - OAB:19572/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em relação ao benefício da Justiça Gratuita pleiteado na Ref. 30, tal pedido 

já foi analisado e deferido na Ref. 04.

Entretanto, a concessão do benefício da Justiça Gratuita não impede a 

condenação da parte beneficiada ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, apenas o isenta temporariamente 

do seu pagamento, , enquanto permanecer a insuficiência econômica.

Assim, apenas condiciono a condenação às custas ao disposto no art. 98, 

§ 3º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intime-se a parte autora.

Após, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89876 Nr: 1304-31.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinete da Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89879 Nr: 1305-16.2017.811.0010

 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 Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinete da Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 75183 Nr: 523-43.2016.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENY TEIXEIRA PEREIRA, CARLOS JOSÉ DE AMORIM, 

BENEDITO SABINO PEREIRA, LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA, IZAMERI 

OLIVEIRA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDA TEIXEIRA PEREIRA AMORIM, MARIA 

LETICIA PEREIRA, VALDEMIR TEIXEIRA PEREIRA, APARECIDA PEREIRA DE 

OLIVEIRA, VANILDO TEIXEIRA PEREIRA, VALDIR TEIXEIRA PEREIRA, 

VALDEIR TEIXEIRA PEREIRA, ESPOLIO DE JULIA TEIXEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACY GOMES DE MOURA - 

OAB:20565/O, ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MT/18850, FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A/MT, 

SILVANA PACHECO LEAL - OAB:3714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACY GOMES DE MOURA - 

OAB:20565/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(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 80566 Nr: 2438-30.2016.811.0010
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 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: RODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDUARDO RODRIGUES 

DALEFFE - OAB:11.677/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.: 63766 Nr: 744-60.2015.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Paulina de Souza, BENEDITA PAULINA 

DA COSTA, ANTONIO CANDIDO DA COSTA, ARLETE CANDIDO DA 

COSTA, BENEDITO ANTONIO DE SOUZA, MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA, 

BENEDITO TIBURCIO DE SOUZA, ERIDAN CARNEIRO DE SOUZA, SILVONE 

JOSÉ DA SILVA, BENOISE PAULINA DE SOUZA, MARINA PEREIRA DE 

SOUZA, BENIZETE PAULINO DE SOUZA, MAURI TIBURCIO DE SOUZA, 

NEUZA IZABEL DE MENEZES, MARINA PEREIRA DE SOUZA, JAIRO VIANA 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 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.: 96619 Nr: 4512-23.2017.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO ROMUALDO DE ALMEIDA, EVAILDO 

OSVALDO DE ALMEIDA, ELIZETE JACI DE ALMEIDA, ROSANA JACI DE 

ALMEIDA, SILVANA JACI ALMEIDA DE MOURA, FERNANDO OSVALDO DE 

ALMEIDA, LAURA JACI DE ALMEIDA DINIZ RODRIGUES, Marizeti Jaci de 

Almeida, IVANILDO OSVALDO DE ALMEIDA, RODRIGO OSVALDO DE 

ALMEIDA, LUCIANA JACI DE ALMEIDA, LEIDYMAR CORA DA CRUZ 

ALMEIDA, ERNANDES DA SOLIDADE, JOSÉ DONIZETE PEREIRA RUBIO, 

ROBERTO OLIVEIRA, CÉSAR EDUARDO DE MOURA, SILVANE REZENDE 

MORAES DE ALMEIDA, LMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACI CONÇALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133, Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 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.: 70447 Nr: 12018-21.2015.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI MACÊDO PINHEIRO, KAMILY CRISTINA SENA DE 

OLIVEIRA, DEVANIR GOMES RODRIGUES, WRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EDSON ADELIR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIS CASTILHO SOARES 

JUNIOR - OAB:16140

 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.: 90324 Nr: 1524-29.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H DE SOUZA CONFECÇÕES ME, HÉLIO DE 

SOUZA

 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, 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.: 75129 Nr: 508-74.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Intercement Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO MENDES JUNIOR - ENPA - 

CONTECNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO MULINARI - OAB:47342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILLO FERNANDES DE 

FARIA - OAB:358251

 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.: 88319 Nr: 544-82.2017.811.0010

 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): ALISON DE JESUS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 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.: 85143 Nr: 4741-17.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: NORTE SUL MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RATTI & RATTI LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4937

 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.: 78410 Nr: 1611-19.2016.811.0010

 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: MARIA MARTINS DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/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, considerando o trânsito em Julgado da Sentença, impulsiono 

os presentes autos, com a finalidade de intimar as partes, especialmente a 

vencedora, para no prazo de 20 (vinte) dias, caso entendam necessário, 

requeiram o cumprimento da Sentença nos moldes legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89539 Nr: 1143-21.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANNI SANTIN GOMES

 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.: 63559 Nr: 692-64.2015.811.0010

 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 VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, 

KIYOHARU OTSUKA, MIRTA FUMIE OTSUKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, retirar a Certidão de dívida expedida nos 

autos, impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 113151 Nr: 2651-65.2018.811.0010

 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: CRISTIANE PEREIRA DA SILVA LARANJEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USIEL DA SILVA LARANJEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POTYRA IRAE LOUREIRO - 

OAB:18910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação judicial de suprimento de consentimento com pedido de 

tutela de urgência proposta por CRISTIANE PEREIRA DA SILVA 

LARANJEIRA em desfavor de USIEL DA SILVA LARANJEIRA, onde alega, 

em suma, que foi casada com o Requerido sob o regime de comunhão 

parcial de bens e que divorciaram-se nos autos do Processo nº 3551- 

82.2017.811.0010, onde assinaram minuta de acordo acerca dos ativos e 

passivos do casal.

Diz que até o momento vem cumprindo de forma isolada com as 

prestações altíssimas resultantes do financiamento para aquisição de 

materiais de construção do imóvel adquirido pelo casal, cuja parcela é no 

valor de R$947,63 (novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e três 

centavos) que são descontadas de seu salário, de forma consignada.

Relata a Requerente que neste mês de Abril/2018 pagou a parcela 26/96, 

pretendendo vender o imóvel na busca de quitar a totalidade do 

financiamento, para então ser efetuado o rateio proporcional dos valores.

Assevera que recebeu proposta no valor de R$80.000,00 (oitenta mil 

reais) para venda do imóvel, e que pelo risco de perder a oferta recebida, 

já realizou toda negociação, inclusive já recebeu o valor de R$20.000,00 

(vinte mil reais) à título de entrada pelo pagamento.

Afirma que a concretização da transação imobiliária carece apenas da 

assinatura do Requerido no Contrato de Promessa de Compra e Venda de 

Imóvel Urbano, entretanto este se recusa a assinar o mencionado 

Contrato.

Por fim, requereu a concessão de gratuidade de justiça e antecipação dos 

efeitos da tutela para que seja suprida a assinatura do requerido no 

contrato de compra e venda do imóvel urbano, autorizando-se a venda do 

imóvel. No mérito, requer seja julgado totalmente procedente o pedido 

inicial.

Juntou documentos à inicial.

É o relatório.

Decido.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, 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 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, recebo a petição inicial.

Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC.

Sobre a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada (Art. 

300, “caput” e §3º), desfilam os denodados Fredie Didier Jr., Paula Sarno 

Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na obra: Curso de Direito 

Processual Civil, Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, 

Coisa Julgada e Tutela Provisória, Conforme o Novo CPC e as Leis n.º 

13.015/2014 (Recursos de Revista Repetitivos) e 13.058/2014, edição 

2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, “verbis”:

“A principal finalidade da tutela provisória é abrandar os males do tempo e 

garantir a efetividade da jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, então, 

para redistribuir, em homenagem ao princípio da igualdade, o ônus do 

tempo do processo, conforme célebre imagem de Luiz Guilherme Marinoni. 

Se é inexorável que o processo demore, é preciso que o peso do tempo 

seja repartido entre as partes, e não somente o demandante arque com 

ele.

Esta é a tutela antecipada, denominada no CPC-2015 como ‘tutela 

provisória’. A tutela provisória confere a pronta satisfação ou a pronta 

asseguração.

A decisão que concede tutela provisória é baseada em cognição sumária 

e dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida (satisfativa ou 

cautelar).

Por ser provisória, será substituída por uma tutela definitiva, que a 

confirme, revogue ou modifique”.

Ainda, verifica-se do presente caso que se devem evidenciar os 

requisitos de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, além da ausência de perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, conforme o §3º do artigo 300 do Codex 

Processual.

Pois bem.

Os documentos acostados aos autos não indicam a probabilidade do 

direito invocado.

O artigo 74 do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

Art. 74. O consentimento previsto no art. 73 pode ser suprido judicialmente 

quando for negado por um dos cônjuges sem justo motivo, ou quando lhe 

seja impossível concedê-lo. Parágrafo único. A falta de consentimento, 

quando necessário e não suprido pelo juiz, invalida o processo.
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Todavia, neste momento processual não é possível identificar se existe ou 

não motivo justo para a negativa do requerido em relação à concessão da 

outorga, de sorte que o deferimento da tutela de urgência poderá causar 

prejuízo ao requerido.

Não há ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo 

em vista que não há elementos probatórios mínimos neste momento 

processual para que se possa corroborar com o deferimento do pedido de 

suprimento da assinatura do requerido no contrato de compra e venda, 

além do fato de que o deferimento do pedido esgotaria o mérito da 

demanda, havendo ainda perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão.

Desta forma, INDEFIRO, neste momento processual, o pedido de 

concessão da tutela de urgência antecipada.

Remetam-se os autos ao CEJUSC para designação de audiência 

conciliatória.

Cite-se o réu para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, bem como para apresentar contestação, havendo de ser 

observado, se for o caso, o inciso II e o §1º do Art. 335, ambos do CPC.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverão 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC, §6º do Art. 334).

 Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do Art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela autora (Art. 344 do CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87499 Nr: 21-70.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAJES FORT LTDA

 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 do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 86961 Nr: 5601-18.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO OLIVEIRA MOIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 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 do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 107743 Nr: 12-74.2018.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO LOURENÇO ESTRUTURA METÁLICA E 

PRÉ-MOLDADOS LTDA, JAIR PEREIRA, MARIA APARECIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 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 do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 75183 Nr: 523-43.2016.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENY TEIXEIRA PEREIRA, CARLOS JOSÉ DE AMORIM, 

BENEDITO SABINO PEREIRA, LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA, IZAMERI 

OLIVEIRA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDA TEIXEIRA PEREIRA AMORIM, MARIA 

LETICIA PEREIRA, VALDEMIR TEIXEIRA PEREIRA, APARECIDA PEREIRA DE 

OLIVEIRA, VANILDO TEIXEIRA PEREIRA, VALDIR TEIXEIRA PEREIRA, 

VALDEIR TEIXEIRA PEREIRA, ESPOLIO DE JULIA TEIXEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACY GOMES DE MOURA - 

OAB:20565/O, ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MT/18850, FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A/MT, 

SILVANA PACHECO LEAL - OAB:3714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACY GOMES DE MOURA - 

OAB:20565/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 do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109290 Nr: 835-48.2018.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPAMERINA ALIMENTOS LTDA., EBER 

DOMINGOS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 104079 Nr: 8232-95.2017.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHN, CMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Luiz Alves - OAB:290676 

- SP

 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 do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 112223 Nr: 2212-54.2018.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO SOUZA DE NOVAES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Oliveira Santos - 
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OAB:9.101 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 105754 Nr: 8973-38.2017.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO BRAGA DOS SANTOS - ME, 

EDMUNDO BRAGA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O, SEBASTIÃO PEREIRA DE CASTRO - OAB:4238-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 do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110843 Nr: 1573-36.2018.811.0010

 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: WFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20487/O, RAFAELA MARCOS FABIAN - OAB:22111/O

 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 do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 78606 Nr: 6899-03.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVANIR SOARES MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ROECE ONASSIS - 

OAB:17.933/MT, OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - OAB:16715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que o autor assevera que nos autos do processo nº. 

0002563-30.2013.5.23.0071, o MM. Juízo do Trabalho de Jaciara 

reconheceu o vínculo de emprego entre o autor e a empresa na qual 

laborava, determinando a averbação do tempo de serviço e suspendendo 

o contrato de trabalho em razão do acidente ocorrido, converto o 

julgamento em diligência, e determino a intimação do autor para traga aos 

autos referidos documentos, no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se, e voltem-me conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 93312 Nr: 2964-60.2017.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bom Apetit Comercio de Refeicoes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE ALIMENTOS MANTIQUEIRA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT, MICHEL KAPPES - OAB:14185/MT

 Vistos etc.

SANDRA REGINA RODRIGUES DE ALMEIDA CAMARGO, sócia 

administradora da empresa embargante, apresentou justificativa quanto à 

ausência na audiência de instrução e julgamento, alegando que recebeu 

atendimento médico no dia 02.04.2018 e necessita de afastamento de 

suas atividades por 05 dias, à medida que lhe acometeu gastroenterite e 

cólica (CID K52.9).

 A justificativa é plausível e se encontra documentalmente comprovada, 

sendo apta a ensejar obstáculo intransponível para comparecimento na 

audiência.

Assim, acolho a justificativa e redesigno a solenidade para o dia 16 de 

maio de 2018 às 15h30min.

No mais, observem-se as partes envolvidas no litígio as disposições 

constantes da decisão lançada na Ref: 35.

Intimem-se.

Diligências necessárias.

Jaciara/MT, 03 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 996 Nr: 47-69.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERAI MAGGI SCHEFFER, MARILENE TRENTO SCHEFFER, 

ELUSMAR MAGGI SCHEFFER, FERNANDO MAGGI SCHEFFER, SOLANGE 

MODOLON SCHEFFER, LUCIMAR SANTOS MAGGI SCHEFFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA 

LTDA, ADIR ENAR DE VLIEGER, ELAINE ARENHART DE VLIEGER, 

ARLINDO CASOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - 

OAB:11.004-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608, NEILSON MONTEIRO CRUVINEL - OAB:GO 12.242-A, 

NEILTON MONTEIRO CRUVINEL - OAB:10.046

 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.: 47354 Nr: 2509-08.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON JORGE SCHINOCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16.783 - MT, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT

 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.: 54960 Nr: 3380-67.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGIL AGRÍCOLA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMAR LUFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198.905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 
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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.: 90739 Nr: 1738-20.2017.811.0010

 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 Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONELLE MARTINS TUFO ME, ANTONELLE 

MARTINS TUFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 101712 Nr: 6916-47.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO MENEZES NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLY GARCIA PIATO - 

OAB:23.310/MT, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110358 Nr: 1352-53.2018.811.0010

 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: JEUSENI RODRIGUES BARBOZA, NILDA RODRIGUES DE 

SOUZA BARBOZA, ROSENILDA RODRIGUES DE SOUZA, ADEMILSON 

RODRIGUES DE SOUZA, CREUZA RODRIGUES BASILIO, IVANILDO 

RODRIGUES DE SOUZA, NEUZA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 65331 Nr: 1233-97.2015.811.0010

 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: SALIM MOHAMED ALLI- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLY CABRAL, ARNILDO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:12098/MS

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de suspensão do feito, contido na Ref. 54, vez que 

quando há condenação da parte beneficiada com a gratuidade da Justiça 

ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, apenas restará suspensa a exigibilidade da obrigação, e não 

o processo.

Assim, traslade-se cópia da sentença para o principal, arquivando-se em 

seguida os presentes autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 66319 Nr: 1575-11.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAIMAR MARTINS BORDIGNON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO BOM FIM LTDA, DARCY EBERHARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 S E N T E N Ç A

Vistos, etc.

 Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por NÍCIA 

DA ROSA HAAS em face de CLAIMAR MARTINS BORDGNON-CP, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Posteriormente foi juntada petição das partes informando realização de 

acordo nos autos principais, os quais abrangem os presentes autos, 

requerendo ainda a liberação dos valores penhorados.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Analisando os autos, verifico que as partes juntaram petição, à ref. 49, 

informando realização de acordo nos autos principais em apenso 

(execução- cód. 56829), os quais abrangem os presentes autos.

 Assim, não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das 

partes, restando-me apenas homologar o presente ajuste.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, o acordo celebrado entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, 

nos termos do Art. 487, inciso III, “b”, do NCPC.

Eventuais custas processuais finais ficarão a cargo da autora.

 Determino a liberação dos valores bloqueados, em favor de Darcy 

Eberhard.

Publique-se. Intimem-se.

Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 25 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 31465 Nr: 3183-54.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAF, AAF, SAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30

Intimando/Citando/Notificando:Executados(as): Alcides Alves Ferreira 

Filiação: José Alves de Souza e Austriberta Ionice de Souza, brasileiro(a), 

, Endereço: Rua Marechal Floriano, Nº 210, Bairro: Cavalhada ii, Cidade: 

Cáceres-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:
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Decisão/Despacho:Vistos etc.

Analisando os autos, verifica-se que o executado foi citado, porém, 

encontra-se em local incerto e não sabido, tendo, inclusive, sua prisão 

decretada.

Outrossim, não se mostra razoável, muito menos efetivo, determinar a 

cobrança pelo meio de coerção pessoal de alimentos, vez que a finalidade 

do rito que permite a coação pessoal para o caso de não adimplemento 

das prestações alimentícias é justamente compelir o devedor ao 

pagamento de débito alimentar atual, ou seja, preservar, em caráter 

imediato, as condições de vida do alimentando.

Assim, a conversão do rito processual de coercitivo (prisão cível, artigo 

733, do CPC e art. 528 e seus parágrafos do NCPC) para expropriatório 

(penhora, artigo 732, do CPC e artigo 523 c/c §8º do art. 528, ambos do 

NCPC) se mostra mais eficaz ao caso dos autos.

Nesse sentido, colaciono entendimento do nosso Tribunal de Justiça, 

verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PELO 

RITO DO ART. 733 DO CPC - POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PARA O 

PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 732 DO CPC – ADMISSIBILIDADE 

NA ESPÉCIE - DIFICULDADES PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - 

HIPÓTESE EM QUE DEVE SER PRESERVADO O INTERESSE DO 

ALIMENTANDO EM RECEBER O CRÉDITO ALIMENTAR – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. Se o procedimento 

especial autoriza medida extrema de prisão do devedor, mais justificada a 

possibilidade de meio excepcional (menos gravoso ao devedor) na busca 

pela satisfação do crédito do devedor, em razão da própria natureza e da 

urgência da pretensão perseguida. Ressalva quanto ao cumprimento do 

decreto de prisão se satisfeito o débito pela medida adotada (penhora “on 

line”). Prevalência dos interesses do menor alimentando, resguardado 

remanescente direito de defesa ao executado quanto à apresentação de 

justificativa ou de impugnação à penhora. (AI 25929/2015, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/05/2015, Publicado no DJE 11/05/2015).

Destarte, diante de todo o exposto, converto o rito da presente ação 

executiva para o previsto no art. 523, do NCPC.

Ao cartório Distribuidor para retificar o rito da presente ação, bem como 

para proceder à atualização do débito exequendo.

Ainda, expeça-se contramandado de prisão, procedendo-se as baixas no 

mandado em aberto.

Atualizados o valor do débito, intime-se o executado via edital para, no 

prazo de 20 (vinte) dias, pagá-lo.

Decorrido o prazo de intimação para pagamento e mantendo-se o 

executado silente, certifique-se.

Em seguida, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000499-27.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON NELSON DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA 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. 

Determinada a intimação da parte autora para emendar a inicial com o valor 

da causa, bem como, comprovar o recolhimento das custas de ingresso 

(ID 12533671), esta compareceu à ID 12868239, comprovando o 

pagamento. Vieram-me conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento e 

decido. Inicialmente, recebo a emenda à inicial (ID 12868239). 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 de busca e apreensão e citação, 

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. 

Jaciara/MT, 25 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000667-29.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR CABRAL DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1000667-29.2018.8.11.0010; Valor causa: 

R$ 17.144,94; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: REQUERIDO: VALDIR 
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CABRAL DE OLIVEIRA 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. 

Determinada a intimação da parte autora para que comprovasse o 

recolhimento das custas de ingresso (ID 12750910), esta compareceu à ID 

12837504 comprovando o pagamento. Vieram-me conclusos. É o sucinto 

relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, recebo a emenda à inicial (ID 

12837504). 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 de busca e apreensão e 

citação, 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. 

Jaciara/MT, 25 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000494-05.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DA CONCEICAO DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Bradesco (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1000494-05.2018.8.11.0010; Valor causa: 

R$ 15.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ALEX DA CONCEICAO DINIZ Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO VISTOS ETC, Trata-se de “Ação de Indenização por Cobrança 

Indevida c/c Reparação por Danos Morais” proposta por Alex da 

Conceição Diniz, em face de Banco Bradesco S/A, qualificados nos autos. 

O autor vem aos autos informar que os autos foram distribuídos 

equivocadamente perante este juízo (Id. 12479572). É o que relato. 

Fundamento e Decido. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

pleiteou a desistência do feito. Assim sendo, o pedido da autora deve ser 

deferido, com fundamento no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo 

Civil, que preconiza: “o juiz não resolverá o mérito quando: inciso VIII – 

homologar a desistência da ação”. Desnecessária a intimação do réu, 

porquanto não contestada a ação. Ante o exposto, com fundamento no 

art. 485, VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de 

desistência da ação por parte da requerente, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Sem custas e 

honorários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 

2 de abril de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000494-05.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DA CONCEICAO DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Bradesco (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1000494-05.2018.8.11.0010; Valor causa: 

R$ 15.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ALEX DA CONCEICAO DINIZ Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO VISTOS ETC, Trata-se de “Ação de Indenização por Cobrança 

Indevida c/c Reparação por Danos Morais” proposta por Alex da 

Conceição Diniz, em face de Banco Bradesco S/A, qualificados nos autos. 

O autor vem aos autos informar que os autos foram distribuídos 

equivocadamente perante este juízo (Id. 12479572). É o que relato. 

Fundamento e Decido. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

pleiteou a desistência do feito. Assim sendo, o pedido da autora deve ser 

deferido, com fundamento no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo 

Civil, que preconiza: “o juiz não resolverá o mérito quando: inciso VIII – 

homologar a desistência da ação”. Desnecessária a intimação do réu, 

porquanto não contestada a ação. Ante o exposto, com fundamento no 

art. 485, VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de 

desistência da ação por parte da requerente, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Sem custas e 

honorários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 

2 de abril de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000989-83.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO FRANCISCO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)
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HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000989-83.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[COMERCIALIZAÇÃO E/OU UTILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÕES DE 

MEDICAMENTOS]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

EDVALDO FRANCISCO BATISTA Parte Ré: REQUERIDO: MUNICÍPIO DE 

JACIARA - MT, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Defiro o pleito da 

parte reclamante e homologo o valor da causa apresentado, id. 12874494. 

Certifique-se, inclusive para o cumprimento da medida liminar deferida nos 

autos. Após, vista dos autos ao MPE para manifestação. Int. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-85.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ILEONILSON RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILEONILSON RODRIGUES OAB - MT0011602A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSEFA ALVES DA SILVA E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA APARECIDA DA SILVA OAB - MT21753/O (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 12741773 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 48 

horas manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000332-44.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROSA DE OLIVEIRA TEODORO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000332-44.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ANDREIA ROSA 

DE OLIVEIRA TEODORO Parte Ré: EXECUTADO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Intime-se a parte 

devedora para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o 

disposto no artigo 523, do Código de Processo Civil. Seja corrigida 

autuação e distribuição para cumprimento de julgado. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000917-33.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR APARECIDO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000917-33.2016.8.11.0010; Valor causa: R$ 128,46; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: VITOR APARECIDO DE SOUZA Parte Ré: 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Intime-se a parte devedora para efetuar o pagamento no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), 

consoante o disposto no artigo 523, do Código de Processo Civil. Seja 

corrigida autuação e distribuição para cumprimento de julgado. Tomem-se 

as demais providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000807-34.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO BOSCO CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO OAB - MT22657/O (ADVOGADO)

MAURO BOSCO CABRAL OAB - MT0008878A-B (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 JACIARA DESPACHO Processo: 

1000807-34.2016.8.11.0010; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MAURO 

BOSCO CABRAL Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Defiro o pleito exposto na 

petição de id. 12451427. Nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias, tornem os autos ao arquivo com as devidas baixas. Int. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000989-83.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO FRANCISCO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Certifico e dou fé que as contestações de id n. 12080975 e 12376894 

foram interpostas no prazo legal. Posto isto, nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte autora para no prazo 

de 05 dias para apresentar impugnação as contestações de id n. 

12080975 e 12376894, caso queira.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000312-19.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIO BATISTA LEAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA SIQUEIRA LEAO OAB - MT24127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RODRIGUES DE BRITO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

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. 12907299, 
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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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000543-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVÉRIO VICTOR DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 12909084, 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000746-42.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SINESIA SANTOS CASTELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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. 12912212 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010092-29.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BORGES FILHO 03917410125 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO MENDES JÚNIOR - ENPA CONTÉCNICA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE THEOPHILO FLEURY OAB - SP133298 (ADVOGADO)

JOSE THEOPHILO FLEURY NETTO OAB - SP10784 (ADVOGADO)

LUCILLO FERNANDES DE FARIA OAB - SP358251 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

8010092-29.2016.8.11.0010; Valor causa: R$ 33.612,33; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[LOCAÇÃO 

DE MÓVEL, CORREÇÃO MONETÁRIA, RESCISÃO / RESOLUÇÃO]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOAO BORGES FILHO 

03917410125 Parte Ré: REQUERIDO: CONSÓRCIO MENDES JÚNIOR - ENPA 

CONTÉCNICA Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 

38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de 

produção de prova em audiência. Passo ao exame do MÉRITO. Trata-se de 

ação de cobrança, em que a parte promovida CONSÓRCIO MENDES 

JÚNIOR - ENPA CONTÉCNICA foi condenada ao pagamento pela locação 

de equipamentos para a parte promovente JOAO BORGES FILHO, o valor 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais) acrescido de juros de 1% por cento ao mês, 

a partir da citação. No caso, alega a parte promovente o cumprimento da 

sentença. A parte promovente apresentou na ID 12457252 pedido de 

arquivamento provisório do feito, pois a parte promovida estaria em 

recuperação judicial. Inicialmente verifica-se que no âmago da decisão 

ficou estabelecido: Isto posto, opino pela procedência da presente 

demanda, com fundamento no artigo 487, I do CPC, para condenar ao réu 

a pagar ao autor a importância de R$30.000,00 (trinta mil reais), 

devidamente acrescidos de 1% ao mês, devidos desde a citação, e 

correção monetária (INPC) devida desde a data do vencimento da dívida. 

Jaciara/MT, 28 de junho de 2016. Salienta-se, que a parte executada 

CONSÓRCIO MENDES JÚNIOR - ENPA CONTÉCNICA está em fase de 

recuperação judicial e, portanto, requer seja afastada toda e qualquer 

penhora sobre créditos ou ativos financeiros, sob pena de prejudicar e 

inviabilizar o Plano de Recuperação Judicial. Em sede de juizado especial 

não se fala em suspensão da execução, como consignado na decisão em 

que admitida a recuperação judicial, ou seja, havendo o deferimento da 

recuperação judicial, ainda que em medida acautelatória, extingue-se a 

execução com a expedição do título de crédito para habilitação no 

concurso universal de credores. Analisando os autos verifica-se que a 

execução não merece prosseguir, haja vista que a empresa executada 

está no momento passando por um Plano de Recuperação Judicial, 

conforme pode facilmente acompanhar nos autos de nº 

29997-63.2016.811.0041, em trâmite na 1ª Vara Cível da comarca de 

Cuiabá/MT. Neste aspecto, tenho que a presente execução deve ser 

julgada extinta, possibilitando a parte exequente a habilitar-se o seu 

crédito pela via própria, de acordo com o Enunciado Nº 51 do FONAJE e 

artigo 59 da Lei nº 11.101/2005, in verbis: Enunciado Nº 51 - FONAJE - Os 

processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, 

concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de 

mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte 

habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria. Art. 59. O 

plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao 

pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem 

prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei. 

Destarte, o artigo 8º da Lei 9.099/95 é taxativo em determinar: Não 

poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o 

preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da 

União, a massa falida e o insolvente civil. Bem se vê, portanto, que se 

torna impossível a continuidade do presente feito, já que a liquidação 

extrajudicial se assemelha à massa falida, para os efeitos da 

especialidade desta Lei. O presente juízo calculou a condenação de forma 

atualizada para expedição de certidão de crédito, insta salientar, a 

inaplicabilidade da multa de dez por cento, pois a reclamada já se 

encontrava com plano de recuperação judicial aprovado, assim como não 

há determinação especifica para aplicação da referida multa. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, nos termos do art. 8º, caput, da Lei n° 9.099/95 e 

Enunciado 51 do FONAJE, OPINO por DECLARAR A INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA deste Juízo para processar e decidir este feito, e, em 

consequência, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, diante da liquidação 

extrajudicial da parte executada. DETERMINO a expedição de certidão de 

crédito no valor de R$ 45.211,22 (quarenta e cinco mil reais e duzentos e 

onze reais e vinte e dois centavos). Sem custas e honorários 

advocatícios, face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Ellen Adriane Souza 

C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-72.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000108-72.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[CANCELAMENTO DE VÔO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA DA SILVA SOUZA RIBEIRO Parte Ré: REQUERIDO: 

TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na a ação de danos morais, assim pleiteando a 

condenação ao pagamento pela parte promovida. Contudo, conforme ID 
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12658167, as partes celebraram acordo extrajudicial e compuseram um 

acordo, estabelecido entre estes, solicitando a HOMOLOGAÇÃO do 

presente com a consequente extinção do feito com resolução do mérito. É 

a suma do essencial. DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, III, 

do NCPC, OPINO pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo havido 

entre as partes para que surtam os efeitos jurídicos e legais, no caso 

entre a parte autora MARIA DA SILVA SOUZA RIBEIRO e a parte 

promovida TAM LINHAS AÉREAS S/A, segundo Termo inicial de 

mediação/conciliação constante no ID de nº. 12658192, JULGANDO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MERITO. Considerando o 

contido no artigo 41 da Lei nº 9.099/95, arquivem-se imediatamente estes 

autos, dando-se as baixas e demais anotações necessárias, ressalvada a 

possibilidade de desarquivamento em face de pedido de execução. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos. 1. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-33.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO JERONIMO DE LISBOA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000033-33.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 8.250,72; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUCIANO JERONIMO DE 

LISBOA BORGES Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 

A presente sentença obedecerá aos limites traçados nos Artigos 2º e 38 

da Lei 9.099/95 c/c Artigo 1.046, §§ 2º e 4º, do NCPC c/c Enunciados nº. 

161 e 162 do FONAJE. Desta forma, dispensa-se o relatório. Cuida-se de 

ação em que a alegação da parte autora funda-se na ocorrência de 

suposta negativação indevida nos dados da requerente por débito que o 

autor afirma desconhecer o débito com a requerida que viesse a justificar 

a restrição creditícia no importe de R$ 250,72 (duzentos e cinquenta reais 

e setenta e dois centavos). Ao final a requerente pugnou pela exclusão de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, declaração de inexistência 

de débito e condenação da requerida em danos morais. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO Compulsando detidamente os autos, 

verifica-se que a parte reclamante foi intimada para no prazo de 15 

(quinze) dias emendar a inicial colacionando aos autos o comprovante de 

residência em seu nome próprio, contudo a parte autora acabou por 

desatender a determinação, vez que não aportou aos autos o 

indispensável comprovante. De consequência não resta outra medida, 

senão aquela prevista no art. 321 do NCPC, uma vez que desatendida a 

determinação para emenda na forma do art. 320 do NCPC. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 485, IV, do NCPC, OPINO pelo 

INDEFERIMENTO da petição inicial, o que faço com base na norma do art. 

284, parágrafo único do NCPC e de consequência JULGO EXTINTO o feito 

sem 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. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Decisão sujeita à homologação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Ellen Adriane Souza Clementino 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a 

decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000557-64.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO SILTRAO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: ANTONIO 

FERREIRA SOBRINHO, 2678, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 27/06/2018 Hora: 08:20 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000736-95.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DIREMA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB: MT0016625A 

Endereço: CUSTODIO DE MELO, 295, CIDADE ALTA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78030-435 e Intimação do Promovido através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) 

Advogado: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB: 

MT0014992S Endereço: XV DE NOVEMBRO, 2029, JARDIM ACLIMAÇÃO, 

CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79020-300 , para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 27/06/2018 Hora: 08:30 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) cliente, através de seu i. patrono . O não comparecimento do 

Promovente à audiência importará implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais e do Promovido 

importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais 

do autor e proferindo-se o julgamento de plano; Comparecendo a parte 

promovida (ré), e não obtida a conciliação, o promovido deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, na audiência de conciliação ou até 05 (cinco) 

dias, contados a partir da referida audiência, e em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência respectiva a 

carta de preposição, sob pena de revelia . Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000747-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARVALHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024526/4/2018 Página 372 de 598



no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 27/06/2018 Hora: 09:30 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000757-37.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVALDA OLIVEIRA MASCARENHAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB: MT0017620A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 27/06/2018 Hora: 08:00 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010335-07.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA - ME (REQUERENTE)

JOSIMAR ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI SILVA DE CAMPOS PAVONI OAB - MS9547 (ADVOGADO)

FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS OAB - MS0007498A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO SCHUSTER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO)

BRUNO SILVA NAVEGA OAB - RJ118948-O (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 12918348 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 12918348.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000759-07.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BARBOSA DE JESUS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: LICINIO 

VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB: MT0016625A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 27/06/2018 Hora: 08:10 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010171-47.2012.8.11.0010

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:

HELIO GARCIA DE MATOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

8010171-47.2012.8.11.0010; Valor causa: R$ 1.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ESPÉCIES 

DE TÍTULOS DE CRÉDITO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP Parte 

Ré: REQUERIDO: HELIO GARCIA DE MATOS Vistos. Em respeito ao 

Princípio do Contraditório e, com base nos artigos 9º e 10, ambos do CPC, 

intime-se a parte exequente a se manifestar em 15 (quinze) dias sobre a 

ocorrência de prescrição da pretensão executória no presente caso. 

Conforme pacificado pelo e. STJ, transação devidamente homologada em 

juízo equipara-se ao julgamento de mérito da lide e tem valor de sentença, 

configurando título executivo judicial. Outrossim, no entendimento do 

Pretório Excelso enunciado na Súmula 150/STJ o prazo prescricional para 

a execução de tais títulos é o mesmo lapso de prescrição da ação 

originária. Nesse passo, sabendo que o prazo para execução da nota 

promissória (título que fundamenta a execução originária no presente 

caso) é de três anos e o presente cumprimento de julgado foi promovido 

passado tempo bem maior que este, há aparente prescrição. Int. Decorrido 

o prazo com ou sem resposta, tornem conclusos. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000562-86.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON MALPELI JUNIOR (REQUERIDO)

LUCEMAR FRANZOI MALPELI (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: ANTONIO 

FERREIRA SOBRINHO, 2678, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 27/06/2018 Hora: 09:40 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000912-74.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDRESONIA GONCALVES (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: ANTONIO 

FERREIRA SOBRINHO, 2678, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 
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CONCILIAÇÃO Data: 27/06/2018 Hora: 09:50 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ILCA PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (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 JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000189-21.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ILCA PEREIRA DA COSTA Parte Ré: REQUERIDO: 

CLARO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, 

caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa de pedir 

funda-se na alegação de cobrança indevida que resultou com seu nome 

inserido pela promovida nos órgãos de proteção ao crédito, assim 

pleiteando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais. Contudo, conforme ID 12432995, as partes compuseram um 

acordo extrajudicial, estabelecido entre estes, solicitando a 

HOMOLOGAÇÃO do presente com a consequente extinção do feito com 

resolução do mérito. É a suma do essencial. DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, III, do NCPC, OPINO pela HOMOLOGAÇÃO por sentença 

do acordo havido entre as partes para que surtam os efeitos jurídicos e 

legais, no caso entre a autora ILCA PEREIRA DA COSTA e a parte 

promovida CLARO S.A., segundo Acordo constante no ID de nº. 

12432995, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MERITO. Considerando o contido no artigo 41 da Lei nº 9.099/95, 

arquivem-se imediatamente estes autos, dando-se as baixas e demais 

anotações necessárias, ressalvada a possibilidade de desarquivamento 

em face de pedido de execução. Submeto o presente projeto de sentença 

à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão

Decisão 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)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000783-69.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: LUCIANA DA GUARDA OLIVEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, 

a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado após o decurso do respectivo 

prazo legal, 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: 1000747-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARVALHO 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: 

1000747-90.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ANDERSON CARVALHO 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. Sobre o pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte 

reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus 

da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 

5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000750-45.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDMA FERRAZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000750-45.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: EDMA FERRAZ DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

conforme permissão do artigo 38 da Lei 9.099/95. Sem delongas, 

vislumbra-se que figura no pólo passivo da presente demanda a Caixa 

Econômica, empresa pública do Governo Federal. Portanto, inviável o 

processamento da presente ação neste Juízo, a teor do que dispõe o art. 

8º da Lei nº. 9.099/95. Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, julgo extinto o processo com base no artigo 51, inciso IV da Lei 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitada esta em julgado, ao arquivo 

com as anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-98.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDILZA GONCALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000061-98.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: EDILZA GONCALVES DE ALMEIDA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. OPINO pela 

HOMOLOGAÇÃO do pedido de desistência da reclamação formulado pela 

parte promovente na petição acostada no ID 12694487, para os fins do 

artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil de 2015. 

Considerando que nos termos do enunciado 90 do FONAJE “a desistência 

da autora, 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”, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil de 2015, promovendo, desde já, o seu imediato 

arquivamento. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000800-08.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA AMARO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000800-08.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LUCIANA AMARO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos etc. LUCIANA AMARO DA SILVA ajuizou ação indenizatória 

em desfavor da TELEFÔNICA BRASIL S/A. Em síntese, alegou que 

desconhece o débito com a parte promovida que resultou no restritivo de 

crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de 

dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação na ID 

11071404. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano 

moral. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 11086414 e 

impugnação à contestação não foi apresentada. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência do 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade e o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança indevida. Existência do crédito. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (art. 396 do Código Cívil). Desta forma, para que a 

mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou no restritivo de 

crédito no valor de R$ 171,87, torna-se imprescindível que a empresa 

promovida comprove a origem do seu suposto crédito, pois se trata de 

fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado 

nos autos apenas telas de sistemas e colacionado na defesa um contrato 

de adesão de plano pós-pago ilegível pela parte promovida (ID 11071404, 

fl. 14,15,17 e 182), aos quais não têm o condão probatório, pois se tratam 

de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Assim, pela 

insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não havendo 

obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a cobrança é indevida e 

caracteriza conduta ilícita da parte promovida. Dano moral. O dano moral 

pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do nome do 

consumidor nas instituições de restrição ao crédito (ID 9601117), em 

regra, é suficiente para presumir a existência de dano moral na 

modalidade objetiva, como também na modalidade subjetiva (dano in re 

ipsa). Isto porque este fato tem o condão de denegrir a imagem do 

consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de crédito, como 

também proporcionando sentimentos indesejados como frustração, 

angústia e ansiedade, em decorrência da indisponibilidade de crédito. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/09/2016, DJe 08/09/2016). Por essas razões, o dano moral encontra-se 

caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao 

quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 
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repetição da conduta ilícita. Impõe ainda consignar que, embora a 

existência de outro restritivo anterior (ID 9601117), não afaste o dano 

moral, pois encontra-se sub judice, é inegável que influencia na fixação do 

quantum indenizatório em patamar inferior ao caso em que o consumidor 

tem uma única negativação. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. (...) 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES 

POSTERIORES. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. QUANTUM 

REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela exclusão da condenação a título 

de danos morais, invocando a Súmula 385, do STJ, ou, alternativamente, a 

redução do quantum. 2. No caso em tela, incontroverso que o autor possui 

outras inscrições restritivas. No entanto, todas as demais anotações são 

posteriores àquela procedida pela demanda, com o que tenho como 

inaplicável o enunciado invocado. 3. Tangente ao valor arbitrado, este 

comporta redução. As inscrições posteriores devem ser levadas em conta 

apenas para reduzir o montante indenizatório de R$ 7.000,00 para R$ 

3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71004295929, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em 18/10/2013) Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$ 171,87), entendo 

como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia 

de R$ 3.000,00. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente 

os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) declarar a inexistência do 

débito de R$ 171,87 (cento e setenta e um reais e oitenta e sete 

centavos); b) condenar a parte promovida pagar a parte promovente a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza 

C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos. 1. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-76.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000056-76.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: FABIO SOUZA DA ROCHA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos etc. FABIO SOUZA 

DA ROCHA ajuizou ação indenizatória em desfavor do BANCO LOSANGO 

S.A. - BANCO MULTIPLO. Em síntese, alegou que não possui relação 

contratual com a promovida que ensejasse a negativação de seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito. Ao final, postulou a indenização por 

danos morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação na ID 12309870. No mérito, sustentou a inexistência de culpa 

e ausência de dano moral. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 

12360695 e apresentada a impugnação à contestação na ID 12420232. É 

a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a existência do crédito em favor da parte promovida. 

Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias 

fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. 

Cobrança indevida. Existência do crédito. Nos termos do artigo 394 do 

Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o 

cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, não 

havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não há 

mora do devedor (art. 396 do Código Cívil). Desta forma, para que a mora 

seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou no restritivo de 

crédito no valor de R$ 157,68, torna-se imprescindível que a empresa 

promovida comprove a origem do seu suposto crédito, pois se trata de 

fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a promovida 

não juntou defesa para justificar o débito, embora a parte promovida tenha 

acostado aos autos na ID 12456375 um contrato de adesão em que alega 

ser assinatura da parte promovente, esta não será considerada, uma vez 

que foi apresentada após o prazo da contestação, assim, considera-se 

preclusa a juntada. Assim, pela insuficiência de provas da origem do 

crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses 

casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório. 

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a 

cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da parte promovida. Dano 

moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. 

Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio 

social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao 

sofrimento suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos 

elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do 

nome do consumidor nas instituições de restrição ao crédito (ID 

11429979), em regra, é suficiente para presumir a existência de dano 

moral na modalidade objetiva, como também na modalidade subjetiva (dano 

in re ipsa). Isto porque este fato tem o condão de denegrir a imagem do 

consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de crédito, como 

também proporcionando sentimentos indesejados como frustração, 

angústia e ansiedade, em decorrência da indisponibilidade de crédito. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/09/2016, DJe 08/09/2016). Vale consignar que é inaplicável o teor da 

Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não há restritivos 

pré-existentes ao discutido nestes autos. Por essas razões, o dano moral 

encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em 

relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma 

dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar 

tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 
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caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 4.000,00. 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente os pedidos 

contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil: a) declarar a inexistência dos débitos 

de R$ 157,68 (cento e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos); 

b) condenar a parte promovida pagar a parte promovente a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ). Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza 

C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos. 1. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-63.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO JERONIMO DE LISBOA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000031-63.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 8.281,60; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUCIANO JERONIMO DE 

LISBOA BORGES Parte Ré: REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos. I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

A presente sentença obedecerá aos limites traçados nos Artigos 2º e 38 

da Lei 9.099/95 c/c Artigo 1.046, §§ 2º e 4º, do NCPC c/c Enunciados nº. 

161 e 162 do FONAJE. Desta forma, dispensa-se o relatório. Cuida-se de 

ação em que a alegação da parte autora funda-se na ocorrência de 

suposta negativação indevida nos dados da requerente por débito que o 

autor afirma desconhecer o débito com a requerida que viesse a justificar 

a restrição creditícia no importe de R$ 281,60 (duzentos e oitenta e um 

reais e sessenta centavos). Ao final a requerente pugnou pela exclusão 

de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, declaração de 

inexistência de débito e condenação da requerida em danos morais. É a 

suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO Compulsando detidamente os autos, 

verifica-se que a parte reclamante foi intimada para no prazo de 15 

(quinze) dias emendar a inicial colacionando aos autos o comprovante de 

residência em seu nome próprio, contudo a autora acabou por desatender 

a determinação, vez que não aportou aos autos o indispensável 

comprovante. De consequência não resta outra medida, senão aquela 

prevista no art. 321 do NCPC, uma vez que desatendida a determinação 

para emenda na forma do art. 320 do NCPC. III – DISPOSITIVO Posto isso, 

com fulcro no art. 485, IV, do NCPC, OPINO pelo INDEFERIMENTO da 

petição inicial, o que faço com base na norma do art. 284, parágrafo único 

do NCPC e de consequência JULGO EXTINTO o feito sem 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. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da 

Lei nº 9.099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ADAILTO DELMIRO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL KAPPES OAB - MT0014185A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000132-03.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 28.620,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: FRANCISCO ADAILTO DELMIRO PEREIRA 

Parte Ré: REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc. FRANCISCO 

ADAILTO DELMIRO PEREIRA ajuizou ação indenizatória em desfavor do 

BANCO ITAUCARD S/A. Em síntese, alegou que não possui nenhum débito 

existente com a promovida que ensejasse a negativação de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito, pois já teriam feito acordo e quitado o valor 

devido. Ao final, postulou a indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação na ID 12412984. No 

mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ata da 

audiência de conciliação acostada na ID 12360610 e apresentada a 

impugnação à contestação na ID 12481449. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência do 

crédito em favor da parte promovida. Assim, estando delimitado o conflito, 

passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de 

prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida. Existência do 

crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o 

devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo 

estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a 

obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 do Código Cívil). 

Desta forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário 

que haja prova de fato ou omissão praticado pelo devedor. No caso, 

considerando que a parte promovente nega a existência da obrigação que 

resultou no restritivo de crédito no valor de R$ 3.201,30, torna-se 

imprescindível que a empresa promovida comprove a origem do seu 

suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos 

autos, nota-se que a promovida não juntou defesa para justificar o débito, 

embora a parte promovida tenha alegado a dívida em decorrência de 

financiamento, a parte promovente acostou aos autos comprovante de 

pagamento do acordo referente as parcelas inadimplidas (ID 11622872). 

Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as 
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regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em 

desfavor da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não 

havendo obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a cobrança é 

indevida e caracteriza conduta ilícita da parte promovida. Dano moral. O 

dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na 

esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio 

social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao 

sofrimento suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos 

elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do 

nome do consumidor nas instituições de restrição ao crédito e protesto de 

títulos (ID 11622883 e ID 11622887), em regra, é suficiente para presumir a 

existência de dano moral na modalidade objetiva, como também na 

modalidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque este fato tem o condão 

de denegrir a imagem do consumidor no meio social, dificultando-lhe a 

aquisição de crédito, como também proporcionando sentimentos 

indesejados como frustração, angústia e ansiedade, em decorrência da 

indisponibilidade de crédito. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante 

a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, 

Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no 

AREsp 859.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016). Vale consignar que é 

inaplicável o teor da Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não 

há restritivos pré-existentes ao discutido nestes autos. Por essas razões, 

o dano moral encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano 

moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve 

atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que 

se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, 

evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da 

medida. Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do 

dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios 

da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 6.000,00. 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente os pedidos 

contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil: a) declarar a inexistência do débito de 

R$ 3.201,30 (três mil e duzentos e um reais e trinta centavos), e, confirmar 

os efeitos da tutela provisória de urgência deferida na ID 12354640; b) 

condenar a parte promovida pagar à parte promovente a quantia de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente 

pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros 

da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da 

citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no 

AREsp 703055/RS). Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane 

S o u z a  C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos. 1. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000767-81.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALCI BARBOSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000767-81.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 12.816,48; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSE VALCI BARBOSA 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: RESIDENCIAL CAMPO VERDE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos. Dispensado relatório, 

conforme autorização do art. 38 da Lei 9.099/95. Analisando detidamente 

a inicial, verifica-se que a parte autora não apontou à causa seu valor 

correto. Para isto, basta atentar-se ao que dispõe o art. 292, II, do CPC: 

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção 

e será: (...) II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o 

cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato 

jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida; (...)”. É que pode o 

juiz corrigir de ofício o valor da causa quando verificar que não 

corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão, na forma do artigo 

292, § 3º, do CPC. No caso, não se limitando o pedido à devolução dos 

valores pagos até então, mas, principalmente, na resilição do contrato 

estabelecido entre as partes, nota-se que o potencial econômico da causa 

é igual ao valor total do negócio. Nesse sentido: Processo: 

07079712420178070003 DF 0707971-24.2017.8.07.0003. Órgão Julgador: 

3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Publicação: 

Publicado no DJE : 17/04/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Julgamento: 

11 de Abril de 2018 Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 

Ementa. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

PRETENSÃO PRIMÁRIA À RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR ATRIBUÍDO 

A CAUSA É O VALOR DO CONTRATO A SER RESCINDIDO (CPC, Art. 292, 

inciso II). FIRMADA A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS AO 

JULGAMENTO DA DEMANDA, EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. 

RECURSO IMPROVIDO. I. De início, importante destacar que a parte autora 

pretende, em síntese, a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel 

formulado entre as partes. II. Desse modo, no caso concreto, ao se 

considerar a pretensão deduzida na exordial (rescisão de contrato no 

valor de R$ 60.000,00), o valor da causa deve corresponder à quantia 

correspondente ao valor do contrato (CPC, Art. 292, inciso II), o que 

supera o teto legal para litigância em sede de juizados especiais (40 

salários mínimos ? Lei n. 9.099/95, Art. 3º, inciso I). III. Portanto, consoante 

entendimento assente nas Turmas Recursais do TJDFT, escorreita a 

sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito (Precedentes 

do TJDFT: 1ª Turma Recursal, Acórdão n.1026280, DJE: 05/07/2017; 2ª 

Turma Recursal, Acórdão n.1027406, DJE: 03/07/2017; 3ª Turma Recursal, 

Acórdão n.1017709, DJE: 24/05/2017). IV. Recurso conhecido e improvido. 

Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 

46). Sem custas processuais nem honorários advocatícios, tendo em vista 

que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, ora deferida. 

Nesse passo, considerando que o contrato objeto da demanda, registrado 

no CRI da Comarca de Campo Verde-MT sob a matrícula R-1-11.190 e 

valor de R$ 137.920,00 (cento e trinta e sete mil e novecentos e vinte 

reais), FIXO este como valor da causa, devendo ser certificado. Até para 

fins de política judiciária, não se deve permitir que o devedor indique valor 

simbólico à causa e, vale dizer, não estão incluídos na competência do 

Juizado Especial Cível caos em que se pretende a rescisão de negócio 

cujo valor supera o limite de sua alçada. Por todo o exposto, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para processar a presente ação, nos termos 

do art. 3º, da Lei 9.099/95 c/c art. 292, inciso II e §3º, do CPC, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 51, II, 
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da Lei 9.099/95. Sem condenação ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Corrija-se o valor da causa. 

Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-09.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDIANE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000054-09.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.635,65; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ELIDIANE FERREIRA DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc. ELIDIANE FERREIRA DA 

SILVA ajuizou ação indenizatória em desfavor do BANCO ITAUCARD S/A. 

Em síntese, alegou que desconhece o débito com a parte promovida que 

resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a 

declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização 

por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação na ID 12424283. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, 

ausência de dano moral. Ao final postulou a litigância de má-fé e pedido 

contraposto. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 12360509 e a 

impugnação à contestação apresentada na ID 12502238. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência do 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade, o 

dano moral, litigância de má-fé e pedido contraposto. Assim, estando 

delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e 

jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança 

indevida. Existência do crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, 

considera-se em mora o devedor que não efetuar o cumprimento de sua 

obrigação no prazo estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão 

que justifique a obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 

do Código Civil). Desta forma, para que a mora seja efetivamente 

constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão praticado pelo 

devedor. No caso, considerando que a parte promovente nega a 

existência da obrigação que resultou no restritivo de crédito no valor de 

R$ 635,65, torna-se imprescindível que a empresa promovida comprove a 

origem do seu suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu 

direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que foi juntado aos autos ficha de cobrança 

do controle de atrasos, faturas, telas de sistemas, laudo referenciado (ID 

12424284, 12424325), bem como dois áudios de contato pela parte 

promovida, em que teria a promovente procurado a promovida para 

informações sobre o cartão identificado pelos 4 dígitos finais “9594” (ID 

12424284 e 12424305). No entanto, os áudios juntados na defesa não 

demonstrou a identificação da parte promovente, de que realmente fosse 

a autora, não comprovando relação contratual com a promovida. Assim, 

pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não havendo 

obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a cobrança é indevida e 

caracteriza conduta ilícita da parte promovida. Dano moral. O dano moral 

pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do nome do 

consumidor nas instituições de restrição ao crédito (ID 11419798), em 

regra, é suficiente para presumir a existência de dano moral na 

modalidade objetiva, como também na modalidade subjetiva (dano in re 

ipsa). Isto porque este fato tem o condão de denegrir a imagem do 

consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de crédito, como 

também proporcionando sentimentos indesejados como frustração, 

angústia e ansiedade, em decorrência da indisponibilidade de crédito. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/09/2016, DJe 08/09/2016). Por essas razões, o dano moral encontra-se 

caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao 

quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

valor do restritivo (R$ 635,65), entendo como razoável e suficiente para a 

compensação do dano moral a quantia de R$ 4.000,00. Pedido 

contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 9.099/95, é 

permitido à parte promovida formular na contestação pedido contraposto, 

desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte promovente. 

Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido 

contraposto é admissível inclusive quando a parte promovida for pessoa 

jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE 

REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 48 DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA 

FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 

31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 
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que a cobrança realizada pela parte promovida seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança não é 

legítima, conforme explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o 

pedido contraposto deve ser indeferido. Litigância de má-fé. A litigância de 

má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no 

artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se 

litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovente ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar 

procedente os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) declarar a 

inexistência do débito de R$ 635,65 (seiscentos e trinta e cinco reais e 

sessenta e cinco centavos); b) condenar a parte promovida pagar a parte 

promovente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); c) indeferir o pedido contraposto e 

litigância de má-fé da parte promovida. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos. 1. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-40.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA VALENTIM DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000136-40.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ROMILDA VALENTIM DIAS Parte Ré: REQUERIDO: 

TIM CELULAR S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa de pedir 

funda-se na alegação de que a parte promovente não tem relação 

contratual com a promovida para que ocorresse cobrança indevida e 

resultasse a negativação de seu nome pela promovida nos órgãos de 

proteção ao crédito, assim pleiteando a declaração de inexistência de 

débito e indenização por danos morais. Contudo, conforme ID 12534493, 

as partes compuseram um acordo extrajudicial, estabelecido entre estes, 

solicitando a HOMOLOGAÇÃO do presente com a consequente extinção 

do feito com resolução do mérito. É a suma do essencial. DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, III, do NCPC, OPINO pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo havido entre as partes para que 

surtam os efeitos jurídicos e legais, no caso entre a autora ROMILDA 

VALENTIM DIAS e a parte promovida TIM CELULAR S.A, segundo Acordo 

constante no ID de nº. 12534493, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, 

COM RESOLUÇÃO DO MERITO. Considerando o contido no artigo 41 da Lei 

nº 9.099/95, arquivem-se imediatamente estes autos, dando-se as baixas 

e demais anotações necessárias, ressalvada a possibilidade de 

desarquivamento em face de pedido de execução. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane 

S o u z a  C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos. 1. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001120-58.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001120-58.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.250,04; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: GILMAR LOPES DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de que a parte 

promovente não tem relação contratual com a promovida para que 

ocorresse cobrança indevida e resultasse a negativação de seu nome 

pela promovida nos órgãos de proteção ao crédito, assim pleiteando a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. 

Contudo, conforme ID 12566704, as partes compuseram um acordo 

extrajudicial, estabelecido entre estes, solicitando a HOMOLOGAÇÃO do 

presente com a consequente extinção do feito com resolução do mérito. É 

a suma do essencial. DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, III, 

do NCPC, OPINO pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo havido 

entre as partes para que surtam os efeitos jurídicos e legais, no caso 

entre a autora GILMAR LOPES DOS SANTOS e a parte promovida BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A, segundo Acordo constante no ID de nº. 

12566704, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MERITO. Considerando o contido no artigo 41 da Lei nº 9.099/95, 

arquivem-se imediatamente estes autos, dando-se as baixas e demais 

anotações necessárias, ressalvada a possibilidade de desarquivamento 

em face de pedido de execução. Submeto o presente projeto de sentença 

à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino 
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J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos. 1. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-25.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RODRIGUES AFONSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000234-25.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.135,88; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MARCIO RODRIGUES AFONSO Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. Processo nº. 1000234-25.2018.8.11.0010 

Reclamante: MARCIO RODRIGUES AFONSO Reclamada: VIVO S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES A 

presente sentença obedecerá aos limites traçados nos Artigos 2º e 38 da 

Lei 9.099/95 c/c Artigo 1.046, §§ 2º e 4º, do NCPC c/c Enunciados nº. 161 

e 162 do FONAJE. Desta forma, dispensa-se o relatório. Cuida-se de ação 

em que a alegação da parte autora funda-se na ocorrência de suposta 

negativação indevida nos dados da requerente por débito que o autor 

afirma desconhecer o débito com a requerida que viesse a justificar a 

restrição creditícia no importe de R$ 135,88 (cento e trinta e cinco reais e 

oitenta e oito centavos). Ao final a requerente pugnou pela exclusão de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, declaração de inexistência 

de débito e condenação da requerida em danos morais. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO Compulsando detidamente os autos, 

verifica-se que a parte reclamante foi intimada para no prazo de 15 

(quinze) dias emendar a inicial colacionando aos autos o comprovante de 

residência em seu nome próprio, contudo a parte autora acabou por 

desatender a determinação, vez que não aportou aos autos o 

indispensável comprovante. De consequência não resta outra medida, 

senão aquela prevista no art. 321 do NCPC, uma vez que desatendida a 

determinação para emenda na forma do art. 320 do NCPC. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 485, IV, do NCPC, OPINO pelo 

INDEFERIMENTO da petição inicial, o que faço com base na norma do art. 

284, parágrafo único do NCPC e de consequência JULGO EXTINTO o feito 

sem 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. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Decisão sujeita à homologação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Ellen Adriane Souza Clementino 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos. 1. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000365-97.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID MAX COSTA ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000365-97.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 8.031,88; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: DEIVID MAX COSTA ALVES MARTINS Parte Ré: 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de que a parte promovente não tem relação 

contratual com a promovida para que ocorresse cobrança indevida e 

resultasse a negativação de seu nome pela promovida nos órgãos de 

proteção ao crédito, assim pleiteando a declaração de inexistência de 

débito e indenização por danos morais. Contudo, conforme ID 12585737, 

as partes compuseram um acordo extrajudicial, estabelecido entre estes, 

solicitando a HOMOLOGAÇÃO do presente com a consequente extinção 

do feito com resolução do mérito. É a suma do essencial. DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, III, do NCPC, OPINO pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo havido entre as partes para que 

surtam os efeitos jurídicos e legais, no caso entre a autora DEIVID MAX 

COSTA ALVES MARTINS e a parte promovida CLARO S.A, segundo 

Acordo constante no ID de nº. 12585737, JULGANDO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MERITO. Considerando o contido no 

artigo 41 da Lei nº 9.099/95, arquivem-se imediatamente estes autos, 

dando-se as baixas e demais anotações necessárias, ressalvada a 

possibilidade de desarquivamento em face de pedido de execução. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos. 1. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000201-35.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000201-35.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.115,78; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: PATRICIA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. PATRICIA DA SILVA ajuizou ação 

indenizatória em desfavor da TELEFÔNICA BRASIL S/A. Em síntese, 

alegou que desconhece o débito com a parte promovida que resultou no 

restritivo de crédito em seu nome, pois tem apenas uma linha pré-paga 

com a parte promovida. Ao final, postulou a declaração de inexistência de 

dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação na ID 

12492881. No mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de 

dano moral. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 12599044. A 

impugnação à contestação não foi apresentada. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 
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que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência de 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade e dano 

moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança indevida. Existência do crédito. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (art. 396 do Código Cívil). Desta forma, para que a 

mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou no restritivo de 

crédito no valor de R$ 115,78, torna-se imprescindível que a empresa 

promovida comprove a origem do seu suposto crédito, pois se trata de 

fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do 

conjunto fático provatório disponível nos autos, mormente quanto ao 

contrato juntado na ID 12492897, nota-se que a parte promovida 

apresentou contrato de Termo de Adesão e Contratação de Serviços - 

SMP, supostamente assinado pela parte promovente. Ademais, não há nos 

autos prova de fato impeditivo, modificativo o extintivo do referido crédito 

(art. 373, inciso II, do CPC), situação em que evidencia a legitimidade da 

dívida e que não há conduta ilícita por parte da empresa promovida. 

Destaca-se também que, embora não tenha sido produzida perícia 

grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura da parte 

promovente, no caso em exame, considera-se como autentica a referida 

rubrica diante da ausência de expressa e específica impugnação (art. 

411, inciso III, do CPC). Diante do contexto comprobatório dos autos, 

reconheço a existência do crédito em favor da parte promovida e, 

consequentemente, a cobrança é legítima e não há conduta ilícita. Assim 

sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos 

demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem 

como, a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar improcedente os pedidos 

da ação proposta, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, arquive-se. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos. 1. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-42.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE DA SILVA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000207-42.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JOANICE DA SILVA GUIMARAES Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos etc. 

JOANICE DA SILVA GUIMARAES ajuizou ação indenizatória em desfavor 

do BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO. Em síntese, alegou que 

nega relação contratual com a parte promovida que resultou no restritivo 

de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de 

dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação na ID 

12484960 e arguiu a preliminar de incompetência em razão da matéria pela 

necessidade de perícia e inépcia da inicial. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ata da audiência de 

conciliação acostada na ID 12599074 e impugnação à contestação não foi 

apresentada. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Considerando que a atividade jurisdicional é 

distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio da 

competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o 

Juizado Especial Cível é competência para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 

(...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 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. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em análise 

dos autos, diante da expressa preliminar na defesa da parte promovida (ID 

12484960), no caso, será necessária prova pericial para apurar se a 

digital (assinatura a rogo) constante no Comprovante de Débito de 

Financiamento e na Proposta de Adesão de Seguro juntados na ID 

12484966 e ID 12599074 foram efetivamente feitas pela parte promovente, 

pois a parte promovente consta como analfabeta em seus documentos e 

faz assinatura a rogo. No caso concreto, por ser necessária a produção 

de prova pericial, trata-se de matéria de complexa e, consequentemente, 

este juízo é incompetente para processar e julgar a presente demanda. 

Pelo exposto, proponho acolher a preliminar de incompetência e julgar 

extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso X, e 337, II, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos. 1. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-63.2018.8.11.0010
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Parte(s) Polo Ativo:

SHERLIANE GRACIELA DOS SANTOS RIBEIRO COIMBRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000128-63.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 23.425,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SHERLIANE GRACIELA DOS SANTOS RIBEIRO COIMBRA Parte Ré: 

REQUERIDO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO 

LTDA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

OPINO pela HOMOLOGAÇÃO do pedido de desistência da reclamação 

formulado pela parte promovente na petição acostada no ID 12743720, 

para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil de 

2015. Considerando que nos termos do enunciado 90 do FONAJE “a 

desistência da autora, 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”, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil de 2015, promovendo, desde já, o seu imediato 

arquivamento. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos. 1. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-95.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NIUZA PEREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000100-95.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MARIA NIUZA PEREIRA DE JESUS Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em 

que a causa de pedir funda-se na alegação de desconhecer o débito 

inserido pela promovida nos órgãos de proteção ao crédito, assim 

pleiteando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais. Contudo, conforme ID 12741009, as partes compareceram em 

audiência de conciliação e compuseram um acordo, estabelecido entre 

estes, solicitando a HOMOLOGAÇÃO do presente com a consequente 

extinção do feito com resolução do mérito. É a suma do essencial. 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, III, do NCPC, OPINO pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo havido entre as partes para que 

surtam os efeitos jurídicos e legais, no caso entre a autora MARIA NIUZA 

PEREIRA DE JESUS e a parte promovida TELEFONICA BRASIL S.A., 

segundo Acordo constante no ID de nº. 12741009, JULGANDO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MERITO. Considerando o contido no 

artigo 41 da Lei nº 9.099/95, arquivem-se imediatamente estes autos, 

dando-se as baixas e demais anotações necessárias, ressalvada a 

possibilidade de desarquivamento em face de pedido de execução. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos. 1. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000964-70.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO FELIPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILEONILSON RODRIGUES OAB - MT0011602A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000964-70.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MARIO FELIPE Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. Cuida-se embargos de declaração em que a 

parte Embargante alega omissão no projeto de Sentença exarado na ID 

12449190 e Homologada por este Juízo, posto que o projeto teria deixado 

de fundamentar a existência de dano moral. 2. Conheço dos embargos 

porque tempestivos. 3. No mérito, desacolho os embargos. Infere-se que a 

parte embargante, por discordar com a fundamentação declinada na 

sentença, pretende, pela via dos aclaratórios, reverter o entendimento do 

juízo prolator, posto que a Motivação do projeto prolatado existe direta e 

própria manifestação sobre a condenação do dano moral com sua 

fundamentação suficiente. Não há assim o que aclarar ou colmatar no ato 

sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado. Não é dado às 

partes buscarem rediscutir o que já foi decidido na sentença, o que não se 

compadece com o recurso ora manejado, pois o Estado-juiz, ao declarar 

seu entendimento, fundando-o em alguma disposição legal, em algum 

elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma 

corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a incidência de 

qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância 

probatória e também das eventuais outras posições jurisprudenciais que 

lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição deve ser prestada na exata 

medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo declinar a 

fundamentação mais apropriada ao caso concreto. Dessa forma, o 

Julgador não está obrigado a examinar todos os fundamentos legais 

alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que pode decidir a causa 

de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu 

convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC/2015. Ou seja, 

o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que 

este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que 

a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito. 

Confira-se a seguinte ementa: Ementa PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES ENSEJADORAS DO 

RECURSO. 1. A acolhida dos embargos declaratórios só tem cabimento 

nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade, ou, por construção 

pretoriana integrativa, erro material. 2. Estando evidenciada a tese jurídica 
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em que se sustenta a decisão proferida nesta Instância, não é necessário 

declarar os dispositivos legais em que se fundamenta. 3. Desnecessária a 

menção a todas as teses invocadas pelas partes e que não foram 

consideradas significativas para o desate da lide. 4. Opostos os embargos 

de declaração, se o Tribunal recusar-se a suprir omissão por entendê-la 

inexistente, está preenchido o requisito do prequestionamento sobre a 

matéria dos embargos. (TRF-4, AC 56365120124049999 PR 

0005636-51.2012.404.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, 

Julgamento: 22/05/2-13, Órgão Julgador: SEXTA TURMA, Publicação: D.E. 

04/06/2013) Ementa EMBARGOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. OBJETIVO DE 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. REJEIÇÃO. Não está o órgão julgador 

vinculado aos argumentos da parte recorrente, tampouco deve discorrer 

sobre todos os dispositivos legais invocados. A avaliação da prova é feita 

segundo a livre convicção do magistrado, que deve expor claramente os 

fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram o "decisum". Os 

embargos declaratórios também não se prestam para a rediscussão da 

matéria ou para prequestionamento de dispositivos. EMBARGOS 

REJEITADOS. (Embargos de Declaração Nº 70017468810, Terceiro Grupo 

de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgado em 02/03/2007) Friso, uma vez mais, que a sentença não 

padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as 

hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Cito: ementa PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - 

GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE 

INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - 

GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO 

CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão 

embargado não padece de vícios de omissão, contradição ou 

obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, 

estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2. 

Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que 

se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento 

processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, 

contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela 

decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 

535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 

1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013) 4. Posto isto, Imperativo 

OPINAR para DESACOLHER os presentes embargos, porquanto, como dito 

acima, não objetivam aclarar ou a integrar o julgado, tendo em vista que o 

meio impugnativo ora manejado busca, tão só, modificar o entendimento 

declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, o que não se 

compadece com o recurso manejado. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane 

S o u z a  C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos. 1. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-43.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JILMAR PRADO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000097-43.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JILMAR PRADO RODRIGUES Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de desconhecer o débito inserido pela 

promovida nos órgãos de proteção ao crédito, assim pleiteando a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. 

Contudo, conforme ID 12739657, as partes compareceram em audiência 

de conciliação e compuseram um acordo, estabelecido entre estes, 

solicitando a HOMOLOGAÇÃO do presente com a consequente extinção 

do feito com resolução do mérito. É a suma do essencial. DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, III, do NCPC, OPINO pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo havido entre as partes para que 

surtam os efeitos jurídicos e legais, no caso entre a parte autora JILMAR 

PRADO RODRIGUES e a parte promovida TELEFONICA BRASIL S.A., 

segundo Acordo constante no ID de nº. 12739657, JULGANDO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MERITO. Considerando o contido no 

artigo 41 da Lei nº 9.099/95, arquivem-se imediatamente estes autos, 

dando-se as baixas e demais anotações necessárias, ressalvada a 

possibilidade de desarquivamento em face de pedido de execução. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos. 1. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001130-05.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GEZIANE RAMALHO DE SOUZA (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001130-05.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: GEZIANE RAMALHO DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. 1. Cuida-se embargos de declaração em que a 

parte Embargante alega omissão no projeto de Sentença exarado na ID 

12398314 e Homologada por este Juízo, posto que o projeto teria deixado 

de fundamentar a existência de dano moral. 2. Conheço dos embargos 

porque tempestivos. 3. No mérito, desacolho os embargos. Infere-se que a 

parte embargante, por discordar com a fundamentação declinada na 

sentença, pretende, pela via dos aclaratórios, reverter o entendimento do 

juízo prolator, posto que a Motivação do projeto prolatado existe direta e 

própria manifestação sobre a condenação do dano moral com sua 

fundamentação suficiente. Não há assim o que aclarar ou colmatar no ato 

sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado. Não é dado às 

partes buscarem rediscutir o que já foi decidido na sentença, o que não se 

compadece com o recurso ora manejado, pois o Estado-juiz, ao declarar 

seu entendimento, fundando-o em alguma disposição legal, em algum 

elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma 

corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a incidência de 

qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância 

probatória e também das eventuais outras posições jurisprudenciais que 

lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição deve ser prestada na exata 

medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo declinar a 
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fundamentação mais apropriada ao caso concreto. Dessa forma, o 

Julgador não está obrigado a examinar todos os fundamentos legais 

alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que pode decidir a causa 

de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu 

convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC/2015. Ou seja, 

o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que 

este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que 

a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito. 

Confira-se a seguinte ementa: Ementa PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES ENSEJADORAS DO 

RECURSO. 1. A acolhida dos embargos declaratórios só tem cabimento 

nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade, ou, por construção 

pretoriana integrativa, erro material. 2. Estando evidenciada a tese jurídica 

em que se sustenta a decisão proferida nesta Instância, não é necessário 

declarar os dispositivos legais em que se fundamenta. 3. Desnecessária a 

menção a todas as teses invocadas pelas partes e que não foram 

consideradas significativas para o desate da lide. 4. Opostos os embargos 

de declaração, se o Tribunal recusar-se a suprir omissão por entendê-la 

inexistente, está preenchido o requisito do prequestionamento sobre a 

matéria dos embargos. (TRF-4, AC 56365120124049999 PR 

0005636-51.2012.404.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, 

Julgamento: 22/05/2-13, Órgão Julgador: SEXTA TURMA, Publicação: D.E. 

04/06/2013) Ementa EMBARGOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. OBJETIVO DE 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. REJEIÇÃO. Não está o órgão julgador 

vinculado aos argumentos da parte recorrente, tampouco deve discorrer 

sobre todos os dispositivos legais invocados. A avaliação da prova é feita 

segundo a livre convicção do magistrado, que deve expor claramente os 

fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram o "decisum". Os 

embargos declaratórios também não se prestam para a rediscussão da 

matéria ou para prequestionamento de dispositivos. EMBARGOS 

REJEITADOS. (Embargos de Declaração Nº 70017468810, Terceiro Grupo 

de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgado em 02/03/2007) Friso, uma vez mais, que a sentença não 

padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as 

hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Cito: ementa PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - 

GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE 

INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - 

GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO 

CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão 

embargado não padece de vícios de omissão, contradição ou 

obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, 

estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2. 

Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que 

se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento 

processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, 

contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela 

decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 

535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 

1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013) 4. Posto isto, Imperativo 

OPINAR para DESACOLHER os presentes embargos, porquanto, como dito 

acima, não objetivam aclarar ou a integrar o julgado, tendo em vista que o 

meio impugnativo ora manejado busca, tão só, modificar o entendimento 

declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, o que não se 

compadece com o recurso manejado. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane 

S o u z a  C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos. 1. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000168-79.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA REGIANE LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000168-79.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: GLAUCIA REGIANE LIMA DOS SANTOS Parte 

Ré: REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo ao exame do 

MÉRITO. Trata-se do Cumprimento de Sentença, em que a parte promovida 

OI S/A foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais 

para a parte promovente GLAUCIA REGIANE LIMA DOS SANTOS, o valor 

R$ 3.000,00 (três mil reais) acrescido de juros de 1% por cento ao mês, a 

partir da citação. No caso, alega a parte promovente o cumprimento da 

sentença. A parte promovida apresentou na ID 12170768 a aprovação da 

recuperação judicial, requerendo ao final a extinção do feito. Inicialmente 

verifica-se que no âmago da decisão ficou estabelecido: Diante do breve 

exposto, opino pela procedência parcial do pedido inicial, para fins de 

CONDENAR a reclamada a pagar ao reclamante o valor de R$3.000,00 

(três mil reais), pelos danos morais, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade 

contratual, e correção monetária (INPC) a partir desta decisão. Jaciara, 29 

de setembro de 2016. Salienta-se, que como é notório, a parte executada 

Oi S/A está em fase de recuperação judicial e, portanto, requer seja 

afastada toda e qualquer penhora sobre créditos ou ativos financeiros, 

sob pena de prejudicar e inviabilizar o Plano de Recuperação Judicial. Em 

sede de juizado especial não se fala em suspensão da execução, como 

consignado na decisão em que admitida a recuperação judicial, ou seja, 

havendo o deferimento da recuperação judicial, ainda que em medida 

acautelatória, extingue-se a execução com a expedição do título de crédito 

para habilitação no concurso universal de credores. Analisando os autos 

verifico que a execução não merece prosseguir, haja vista que a empresa 

executada está no momento passando por um Plano de Recuperação 

Judicial, conforme pode facilmente acompanhar nos autos de nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite na comarca do Rio de Janeiro/RJ. 

Neste aspecto, tenho que a presente execução deve ser julgada extinta, 

possibilitando a parte exequente a habilitar-se o seu crédito pela via 

própria, de acordo com o Enunciado Nº 51 do FONAJE e artigo 59 da Lei 

nº 11.101/2005, in verbis: Enunciado Nº 51 - FONAJE - Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria. Art. 59. O plano de 

recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e 

obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das 

garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei. Destarte, o 

artigo 8º da Lei 9.099/95 é taxativo em determinar: Não poderão ser 

partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as 

pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a 

massa falida e o insolvente civil. Bem se vê, portanto, que se torna 

impossível a continuidade do presente feito, já que a liquidação 

extrajudicial se assemelha à massa falida, para os efeitos da 

especialidade desta Lei. O presente juízo calculou a condenação de forma 

atualizada para expedição de certidão de crédito, insta salientar, a 

inaplicabilidade da multa de dez por cento, pois a reclamada já se 

encontrava com plano de recuperação judicial aprovado, assim como não 

há determinação especifica para aplicação da referida multa. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, nos termos do art. 8º, caput, da Lei n° 9.099/95 e 

Enunciado 51 do FONAJE, OPINO por DECLARAR A INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA deste Juízo para processar e decidir este feito, e, em 
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consequência, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, diante da liquidação 

extrajudicial da parte executada. DETERMINO a expedição de certidão de 

crédito no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas e honorários 

advocatícios, face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Ellen Adriane Souza 

C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos. 1. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-58.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JILMAR PRADO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000096-58.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JILMAR PRADO RODRIGUES Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. JILMAR PRADO RODRIGUES ajuizou 

ação indenizatória em desfavor do BANCO BRADESCO S.A. Em síntese, 

alegou que desconhece o débito com a parte promovida que resultou no 

restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação na 

ID 12652327. No mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de 

dano moral. Ao final, arguiu litigância de má fé. Ata da audiência de 

conciliação acostada na ID 12739144 e apresentou impugnação à 

contestação na ID 12694527. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Julgamento antecipado da 

lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência do 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade, o 

dano moral e litigância de má fé. Assim, estando delimitado o conflito, 

passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de 

prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida. Existência do 

crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o 

devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo 

estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a 

obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 do Código Cívil). 

Desta forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário 

que haja prova de fato ou omissão praticado pelo devedor. No caso, 

considerando que a parte promovente nega a existência da obrigação que 

resultou no restritivo de crédito no valor de R$ 482,76, torna-se 

imprescindível que a empresa promovida comprove a origem do seu 

suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos 

autos, nota-se que não foi juntado nos autos nenhum documento 

comprobatório da constituição de débito com a parte promovida ou que 

tenha o condão probatório de relação contratual. Assim, pela insuficiência 

de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte promovente, a cobrança é indevida e caracteriza 

conduta ilícita da parte promovida. Dano moral. O dano moral pode 

decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do nome do 

consumidor nas instituições de restrição ao crédito (11493273), em regra, 

é suficiente para presumir a existência de dano moral na modalidade 

objetiva, como também na modalidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto 

porque este fato tem o condão de denegrir a imagem do consumidor no 

meio social, dificultando-lhe a aquisição de crédito, como também 

proporcionando sentimentos indesejados como frustração, angústia e 

ansiedade, em decorrência da indisponibilidade de crédito. A propósito: 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. 

DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos 

de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de 

prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 

17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 

08/09/2016). Por essas razões, o dano moral encontra-se caracterizado. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Impõe 

ainda consignar que, embora a existência de outros restritivos anteriores 

(ID 11493273), estes estão sub judice, não incide a súmula 385 STJ e não 

afasta o dano moral, é inegável que influencia na fixação do quantum 

indenizatório em patamar inferior ao caso em que o consumidor tem uma 

única negativação. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as 

peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao valor do restritivo 

(R$ 482,76), entendo como razoável e suficiente para a compensação do 

dano moral a quantia de R$ 3.000,00. Litigância de má-fé. A litigância de 

má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no 

artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se 

litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 
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N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovente ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar 

procedente os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) declarar a 

inexistência do débito de R$ 482,76 (quatrocentos e oitenta e dois reais e 

setenta e seis centavos); b) condenar a parte promovida pagar a parte 

promovente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); c) indeferir o pedido de litigância de 

má fé. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza 

C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos. 1. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000916-14.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MORAES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000916-14.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 1.006,94; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[CÉDULA 

DE CRÉDITO COMERCIAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME Parte Ré: 

REQUERIDO: FERNANDO MORAES DOS SANTOS Vistos etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na cobrança de valores não 

pagos, assim pleiteando a condenação no valor a ser adimplido pela parte 

promovida. Contudo, conforme ID 12411286, a parte promovente informa 

que celebrou acordo com a parte promovida e esta teria cumprido, 

solicitando a HOMOLOGAÇÃO do presente com a consequente extinção 

do feito com resolução do mérito. É a suma do essencial. DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, III, do NCPC, OPINO pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo havido entre as partes para que 

surtam os efeitos jurídicos e legais, no caso entre a parte autora 

FLORENTINO & CASTELINI LTDA – ME e a parte promovida FERNANDO 

MORAES DOS SANTOS, segundo Acordo constante no ID de nº. 

10764791, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MERITO. Considerando o contido no artigo 41 da Lei nº 9.099/95, 

arquivem-se imediatamente estes autos, dando-se as baixas e demais 

anotações necessárias, ressalvada a possibilidade de desarquivamento 

em face de pedido de execução. Submeto o presente projeto de sentença 

à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos. 1. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001114-51.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELOISA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001114-51.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 360,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[NOTA 

PROMISSÓRIA, INADIMPLEMENTO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME Parte Ré: 

REQUERIDO: MARIA ELOISA DE OLIVEIRA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. OPINO pela HOMOLOGAÇÃO 

do pedido de desistência da reclamação formulado pela parte promovente 

na petição acostada no ID 12395206, para os fins do artigo 200, parágrafo 

único do Código de Processo Civil de 2015. Considerando que nos termos 

do enunciado 90 do FONAJE “a desistência da autora, 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”, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil de 2015, 

promovendo, desde já, o seu imediato arquivamento. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Ellen Adriane Souza 

C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos. 1. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001109-29.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINALDO ALVES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001109-29.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 1.370,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[NOTA 

PROMISSÓRIA, INADIMPLEMENTO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME Parte Ré: 

REQUERIDO: VALDINALDO ALVES DO NASCIMENTO Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. OPINO pela 

HOMOLOGAÇÃO do pedido de desistência da reclamação formulado pela 

parte promovente na petição acostada no ID 12392286, para os fins do 

artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil de 2015. 

Considerando que nos termos do enunciado 90 do FONAJE “a desistência 

da autora, 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”, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil de 2015, promovendo, desde já, o seu imediato 
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arquivamento. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos. 1. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010338-30.2013.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELINALDO PEREIRA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DE TAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

8010338-30.2013.8.11.0010; Valor causa: R$ 4.714,71; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[EMPREITADA]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ELINALDO PEREIRA SANTOS Parte 

Ré: EXECUTADO: MARCELO DE TAL Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em 

que a causa de pedir funda-se na ação de cobrança em face da parte 

promovida que estaria inadimplente, assim pleiteando a condenação no 

valor do débito inadimplido. Contudo, conforme ID 12359485, as partes 

compareceram em audiência de conciliação e compuseram um acordo, 

estabelecido entre estes, solicitando a HOMOLOGAÇÃO do presente com 

a consequente extinção do feito com resolução do mérito. É a suma do 

essencial. DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, III, do NCPC, 

OPINO pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo havido entre as 

partes para que surtam os efeitos jurídicos e legais, no caso entre a parte 

autora ELINALDO PEREIRA SANTOS e a parte promovida MARCELO DE 

TAL, segundo Acordo constante no ID de nº. 12359485, JULGANDO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MERITO. Considerando o 

contido no artigo 41 da Lei nº 9.099/95, arquivem-se imediatamente estes 

autos, dando-se as baixas e demais anotações necessárias, ressalvada a 

possibilidade de desarquivamento em face de pedido de execução. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos. 1. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000900-60.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000900-60.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 23.425,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CARLOS HENRIQUE MENDES DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: OMNI 

FINANCEIRA S/A Vistos etc. CARLOS HENRIQUE MENDES DOS SANTOS 

ajuizou ação indenizatória em desfavor da OMNI FINANCEIRA S/A. Em 

síntese, alegou que desconhece o débito com a parte promovida que 

resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a 

declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização 

por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação na ID 10790375 e arguiu preliminar de incompetência por 

necessidade de perícia. No mérito, sustentou a inexistência de culpa e 

ausência de dano moral. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 

10849272. A impugnação à contestação apresentada na ID 10917227. É a 

síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Preliminar. Incompetência em razão da matéria. Complexidade 

da matéria. Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre 

os integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada 

juiz processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição 

a ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, 

ressalvado as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do 

CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é 

competência para processar e julgar causas cíveis de menor 

complexidade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o 

enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que 

este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material 

discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na 

Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 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. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 

13/10/2010) Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são 

competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial. Em análise dos autos, no caso, não é 

necessário a produção da prova pericial para apurar se a rubrica 

constante no contrato foi efetivamente assinada pela parte promovente, 

visto que não houve impugnação específica da parte promovente. No caso 

concreto, por não ser necessária a produção de prova pericial, não se 

trata de matéria de complexa e, consequentemente, este juízo é 

competente para processar e julgar a presente demanda. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência de 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade e o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança indevida. Existência do crédito. Nos termos do 
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artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (art. 396 do Código Cívil). Desta forma, para que a 

mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou no restritivo de 

crédito no valor de R$ 13.108,86, torna-se imprescindível que a empresa 

promovida comprove a origem do seu suposto crédito, pois se trata de 

fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do 

conjunto fático provatório disponível nos autos, mormente quanto ao 

contrato juntado na ID 10926483, nota-se que a parte promovida 

apresentou contrato de Relacionamento – abertura de Contas e Adesão a 

produtos e serviços – Pessoa Física celebrado com a Caixa Econômica 

Federal, supostamente assinado pela parte promovente, bem como 

acostou aos autos o Instrumento Particular de Contrato de Cessão e 

Aquisição d Direitos de Crédito entre a CEF e a parte promovida (ID 

10790539). Ademais, não há nos autos prova de fato impeditivo, 

modificativo o extintivo do referido crédito, situação em que evidencia a 

legitimidade da dívida e que não há conduta ilícita por parte da empresa 

promovida. Observa-se, que a parte promovente foi devidamente intimada 

para se manifestar sobre o contrato juntado aos autos, mas não se 

manifestou a respeito conforme a certidão ID 12280107. Destaca-se 

também que, embora não tenha sido produzida perícia grafotécnica para 

comprovar a autenticidade da assinatura da parte promovente, no caso 

em exame, considera-se como autentica a referida rubrica diante da 

ausência de expressa e específica impugnação (art. 411, inciso III, do 

CPC). Diante do contexto comprobatório dos autos, reconhece a 

existência do crédito em favor da parte promovida e, consequentemente, a 

cobrança é legítima e não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo 

ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil, bem como, a discussão em 

relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Dispositivo. Pelo exposto, 

proponho: 01) julgar improcedente os pedidos da ação proposta, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, arquive-se. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos. 1. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000211-50.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO JOSE SCARPIM E CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO MELHADO OAB - SP0289895A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO MENDES JÚNIOR - ENPA CONTÉCNICA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000211-50.2016.8.11.0010; Valor causa: R$ 34.514,68; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[DUPLICATA, 

JUROS DE MORA - LEGAIS / CONTRATUAIS]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: OTAVIO JOSE SCARPIM E CIA LTDA - EPP Parte Ré: 

EXECUTADO: CONSÓRCIO MENDES JÚNIOR - ENPA CONTÉCNICA Vistos. 

Em atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, norteadores 

dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a 

teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. É de conhecimento público, 

que a parte Reclamada/Devedora é beneficiária da recuperação judicial. 

Cediço, também, que em sede de juizado especial não se fala em 

suspensão da execução, como consignado em decisão em que admitida a 

recuperação judicial. Neste aspecto, têm-se que a presente execução 

deve ser julgada extinta, possibilitando a parte Exequente habilitar seu 

crédito pela via própria, de acordo com o Enunciado n.º 51 do FONAJE e 

art. 59 da Lei 11.101/05, que transcrevo: Enunciado n.º 51 – FONAJE - 

“Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria.” “Ementa: Embargos a execução. EMPRESA EM FASE DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EM JUÍZO 

UNIVERSAL QUE SE IMPÕE. APLICAÇÃO DA LEI 11.101/05 E ENUNCIADO 

N.º 51 DO FONAJE. SENTENÇA MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE. 

Estando a parte em recuperação judicial, o Juízo que a deferiu torna-se 

indivisível, motivo pelo qual havendo o título executivo, deve ocorrer a 

habilitação do crédito no Juízo Universal. Recurso Desprovido.” (TJ/RS – 

1ª TR – RI nº 0042041-98.2014.8.21.9000 – Rel. juiz Roberto Carvalho 

Fraga – j. 30/06/2015). Outrossim, o art. 8º da Lei 9.099/95 é taxativo, e 

determina: “Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o 

incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas 

públicas da União, a massa falida e o insolvente civil”. Bem se vê, 

portanto, que se torna impossível a continuidade do presente feito, já que 

a liquidação extrajudicial se assemelha à massa falida, para os efeitos da 

especialidade deste Lei. Diante te todo o exposto, já constituído o crédito 

em favor da parte Reclamante mediante sentença, e diante do óbice legal 

promovido pelo benefício da recuperação judicial, nos termos do art. 8º, 

enunciado, da Lei n.º 9.099/95 e Enunciado n.º 51 do FONAJE, DECLARO 

a incompetência absoluta deste Juízo para processas e decidir este feito, 

e, em consequência, JULGO EXTINTA a execução, diante da liquidação 

extrajudicial da parte executada. DETERMINO a expedição da competente 

certidão de crédito. Sem custas e honorários advocatícios, face ao 

disposto nos art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos. 1. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000212-98.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WANDER DA SILVA COSTA COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNELSON ZULIANI BELLO OAB - SP54099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000212-98.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: WANDER DA SILVA COSTA COMERCIO - ME 

Parte Ré: REQUERIDO: TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA 

Vistos, etc. 1. Cuida-se embargos de declaração em que a parte 

Embargante alega omissão no projeto de Sentença exarado na ID 

10807024 e Homologada por este Juízo, posto que o projeto teria deixado 

de observar documentação colacionada ao feito em especial ao 

comprovante de recebimento dos produtos, refutando que não há 

necessidade de perícia grafotécnica para o documento acostado na 

defesa da parte Embargada. 2. Conheço dos embargos porque 

tempestivos. 3. No mérito, desacolho os embargos. Infere-se que a parte 

embargante, por discordar com a fundamentação declinada na sentença, 

pretende, pela via dos aclaratórios, reverter o entendimento do juízo 

prolator. Desta feita, não há o que aclarar ou colmatar no ato sentencial, o 
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que fulmina o meio impugnativo ora manejado. Não é dado às partes 

buscarem rediscutir o que já foi decidido na sentença, o que não se 

compadece com o recurso ora manejado, pois o Estado-juiz, ao declarar 

seu entendimento, fundando-o em alguma disposição legal, em algum 

elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma 

corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a incidência de 

qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância 

probatória e também das eventuais outras posições jurisprudenciais que 

lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição deve ser prestada na exata 

medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo declinar a 

fundamentação mais apropriada ao caso concreto. Dessa forma, o 

Julgador não está obrigado a examinar todos os fundamentos legais 

alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que pode decidir a causa 

de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu 

convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC/2015. Ou seja, 

o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que 

este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que 

a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito. 

Confira-se a seguinte ementa: Ementa PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES ENSEJADORAS DO 

RECURSO. 1. A acolhida dos embargos declaratórios só tem cabimento 

nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade, ou, por construção 

pretoriana integrativa, erro material. 2. Estando evidenciada a tese jurídica 

em que se sustenta a decisão proferida nesta Instância, não é necessário 

declarar os dispositivos legais em que se fundamenta. 3. Desnecessária a 

menção a todas as teses invocadas pelas partes e que não foram 

consideradas significativas para o desate da lide. 4. Opostos os embargos 

de declaração, se o Tribunal recusar-se a suprir omissão por entendê-la 

inexistente, está preenchido o requisito do prequestionamento sobre a 

matéria dos embargos. (TRF-4, AC 56365120124049999 PR 

0005636-51.2012.404.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, 

Julgamento: 22/05/2-13, Órgão Julgador: SEXTA TURMA, Publicação: D.E. 

04/06/2013) Ementa EMBARGOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. OBJETIVO DE 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. REJEIÇÃO. Não está o órgão julgador 

vinculado aos argumentos da parte recorrente, tampouco deve discorrer 

sobre todos os dispositivos legais invocados. A avaliação da prova é feita 

segundo a livre convicção do magistrado, que deve expor claramente os 

fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram o "decisum". Os 

embargos declaratórios também não se prestam para a rediscussão da 

matéria ou para prequestionamento de dispositivos. EMBARGOS 

REJEITADOS. (Embargos de Declaração Nº 70017468810, Terceiro Grupo 

de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgado em 02/03/2007) Friso, uma vez mais, que a sentença não 

padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as 

hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Cito: ementa PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - 

GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE 

INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - 

GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO 

CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão 

embargado não padece de vícios de omissão, contradição ou 

obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, 

estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2. 

Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que 

se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento 

processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, 

contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela 

decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 

535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 

1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013) 4. Posto isto, Imperativo 

OPINAR para DESACOLHER os presentes embargos, porquanto, como dito 

acima, não objetivam aclarar ou a integrar o julgado, tendo em vista que o 

meio impugnativo ora manejado busca, tão só, modificar o entendimento 

declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, o que não se 

compadece com o recurso manejado. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane 

Souza Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos. 1. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 002/2018- JASM - 2ª Juara

O Dr. Alexandre Sócrates Mendes, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara 

da Comarca de Juara/MT no exercício da competência privativa da Infância 

e Juventude tendo em vista o princípio da proteção integral à criança e ao 

adolescente preconizado na CRFB, no ECA nos termos dos artigos 70, 

146 e 149, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente ( Lei nº 

8.069/1990), DETERMINA:

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o disposto no artigo 149, 

I, letras "a" e "c", da Lei Federal nº 8.069/90, que outorga à Justiça da 

Infância e da Juventude disciplinar, através de portaria, ou autorizar, 

mediante alvará, a entrada e permanência de criança ou adolescente, 

desacompanhado dos pais ou responsável, em estabelecimentos que 

realizem bailes ou promoções dançantes, boates, bares ou congêneres.

CONSIDERANDO o princípio da proteção integral à criança e ao 

adolescente, preconizado na Constituição da República Federativa do 

Brasil e na Lei Federal nº 8.069/90, de 13.07.1990, no que consiste à 

garantia do direito à cultura e ao lazer;

CONSIDERANDO que é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça 

ou violação dos direitos da criança e do adolescente, nos termos do art. 

70, do Estatuto da Criança e do Adolescente;

CONSIDERANDO que é dever da família, da comunidade, da sociedade em 

geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação 

dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, 

à liberdade e à convivência familiar e comunitária, art. 4º, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente,

RESOLVE:

Art. 1º Considera-se criança, nos termos da Lei Federal nº 8.069/90, a 

pessoa até 12 (doze) anos de idade incompletos, e, adolescente, aquela 

entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos de idade incompletos.

Art. 2º. Para efeitos desta Portaria, são considerados responsáveis pela 

criança ou pelo adolescente:

I. pai, mãe ou pessoa detentora da guarda ou tutela da criança e do 

adolescente, comprovada esta qualidade documentalmente;

II. demais ascendentes ou colaterais até o terceiro grau (avós, irmãos ou 

tios), desde que maiores de 18 (dezoito) anos, comprovada esta qualidade 

documentalmente;

III. professor, monitor ou coordenador, por ocasião de excursões e 

passeios realizados por estabelecimentos de ensino, instituições 

religiosas ou associações recreativas, munidos de autorização por escrito 

de um dos referidos no inciso I, comprovando aquela qualidade 

documentalmente.

DA ENTRADA E PERMANÊNCIA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE, 

DESACOMPANHADO DOS PAIS OU RESPONSÁVEL, EM BAILES OU 

PROMOÇÕES DANÇANTES, BOATES, BARES OU CONGÊNERES.

Art. 3º. São vedadas a entrada e a permanência de criança ou 

adolescente desacompanhado de responsável em bailes ou promoções 

dançantes, bem como em boates, bares ou congêneres ou qualquer 

estabelecimento comercial onde haja venda ou consumo de bebida 

alcoólica;

§ 1º. O adolescente, com idade entre 15 a 17 anos quando 

desacompanhado de seus pais ou responsáveis, poderá permanecer em 

bailes ou promoções dançantes, boates, bares ou congêneres desde que 

esteja por seu representante legal (pessoas descritas no inciso I do art. 

2º), autorizado por escrito, com firma reconhecida. (modelo 1 disponível 

na Secretaria da Vara)

§ 2º. A criança ou adolescente com idade entre 12 a 14 anos, 

desacompanhados de genitores ou responsáveis poderá permanecer em 

bailes ou promoções dançantes, boates, bares ou congêneres, desde que 
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esteja por seu representante legal (pessoas descritas no inciso I do art. 

2º), autorizado por escrito, com firma reconhecida, delegando sua 

responsabilidade a uma pessoa maior de 18 anos. (modelo 2 disponível na 

Secretaria da Vara)

§ 3º São consideradas promoções dançantes qualquer tipo de evento ou 

espetáculo com música, ao vivo ou não, inclusive as veiculadas em bares, 

restaurantes, clubes e espaços abertos ao público.

§ 4º. Não se aplica tal exigência a festas particulares, fechadas ao público 

e gratuitas, que tenham caráter familiar, como bailes de formaturas, 

casamentos, aniversários, ou nas dependências de instituições de ensino, 

religiosas e similares.

Art. 4º. São vedadas a entrada e permanência de menor de 18 anos 

desacompanhado de responsável, em eventos "open bar", que permita 

livre acesso ao consumo de bebida alcóolica, tendo-se como responsável 

pelo menor todas as pessoas descritas no art. 2º desta Portaria.

Art. 5º. Os estabelecimentos deverão proceder à rigorosa e prévia 

verificação do documento oficial de identificação, com fotografia, das 

crianças e adolescentes e de seus responsáveis, admitida cópia 

autenticada.

Art. 6º. Nas situações descritas nos § 1º e 2º do art. 3º desta Portaria, os 

estabelecimentos deverão manter o original ou cópia do documento de 

autorização apresentado pelo prazo de no mínimo 06 meses.

DOS DEVERES

Art. 7º. São deveres comuns do responsável pelo estabelecimento e do 

promotor do evento que permitirem a entrada de criança ou adolescente, 

acompanhado ou não:

I. manter à disposição da fiscalização deste Juízo, do Ministério Público ou 

do Conselho Tutelar cópia da Carteira de identidade e do CPF do 

responsável e, em se tratando de pessoa jurídica, dos atos constitutivos, 

bem como do CNPJ/MF ou CPF;

II. fazer constar no ingresso, cartaz ou qualquer forma de propaganda a 

faixa etária do evento e a necessidade de apresentação de documento de 

identificação e das autorizações previstas no art. 3º, §§ 1º e 2º desta 

Portaria;

III. proibir a compra, a venda ou o consumo de bebida alcoólica, cigarro ou 

similares por criança ou adolescente em suas dependências, ainda que 

adquiridos fora do estabelecimento, devendo alertar com placas 

informativas em local de fácil visualização, sobre esta proibição;

IV. manter o número de seguranças compatível com o público e com o 

evento, de acordo com as normas de segurança estabelecidas pelo Corpo 

de Bombeiros local;

V. não permitir que crianças, bem como adolescentes menores de 16 

(dezesseis) anos, exerçam qualquer trabalho, exceto na condição de 

aprendizes, a partir de 14(quatorze) anos, nos termos do artigo 60 da Lei 

Federal nº 8.069/90;

VI . não submeter o adolescente empregado a trabalho:

a) noturno, realizado entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco 

horas do dia seguinte (art. 67, I, da Lei nº 8.069/90);

b) perigoso, insalubre ou penoso (art. 67, II, da Lei nº 8.069/90);

c) realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu 

desenvolvimento físico, psíquico, moral e social (art. 67, III, da Lei nº 

8.069/90);

d) realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola 

(art. 67, IV, da Lei nº 8.069/90);

VII. contatar a família ou o Conselho Tutelar da área que abrange o 

endereço residencial ou local onde se encontre a criança ou adolescente 

caso esta venha a aparentar embriaguez ou estiver sob o efeito de 

substância entorpecente, providenciando, se necessário, imediato 

atendimento médico;

VIII. contratar prestação de serviço de ambulatório médico móvel ou de 

ambulância para pronto atendimento, sempre que necessário, pela 

capacidade do público, de acordo com a legislação municipal em vigor;

IX. manter regularizado o competente alvará de licenciamento e 

funcionamento do local fornecido pela Prefeitura Municipal;

DOS CERTAMES DE BELEZA, VOZ E OUTROS EVENTOS PÚBLICOS 

FESTIVOS COM A PARTICIPAÇÃO DE MENORES

Art. 8º É vedada a participação de crianças e adolescentes menores de 

10 anos, em certame de beleza em local aberto.

Art. 9º É permitida a participação de crianças maiores de 10 anos e 

adolescentes em certame de beleza, realizado em espaço fechado, desde 

que:

I. Não seja autorizada a venda e consumo de bebidas alcoólicas no 

espaço onde esteja sendo realizado o certame de beleza.

II. Submeter o local a vistoria e autorização do corpo de bombeiro, visando 

garantir a segurança dos participantes no evento, bem como o público.

III. A participação de crianças e adolescentes até 15 anos em certames de 

beleza e seus ensaios somente será permitida se acompanhadas dos pais 

ou responsável legal.

IV. É vedado o desfile de roupas íntimas, molhadas ou qualquer situação 

que exponha a sexualidade da criança e adolescente.

Art. 10º É permitida a participação de adolescentes, maiores de 12 anos 

em certame de beleza realizado em local aberto, observada as seguintes 

condições:

a. Seja proibido durante a realização do evento a venda de bebidas 

alcoólicas no local do evento.

b. Fique vedado o desfile com roupas íntimas e molhadas.

c. Seja procedida fiscalização por equipe do corpo de bombeiro, com a 

expedição da devida autorização para a realização do evento, sem que 

cause riscos aos participantes e plateia.

d. A publicidade do evento não poderá apresentar fotografias de crianças 

ou adolescentes.

e. Seja previamente encaminhada à Justiça da Infância e Juventude, 

Ministério Público e Conselho Tutelar de Juara -MT., relação das crianças e 

adolescentes que participarão do evento, bem como documento de 

autorização do responsável, no prazo estabelecido no art. 16º desta 

Portaria.

Art. 11º Os adolescentes a partir de 16 (dezesseis) anos, poderão 

participar de certames de beleza e seus ensaios se estiverem 

acompanhados dos pais ou responsável legal, ou de pessoa maior de 18 

(dezoito) anos devidamente autorizada por escrito pelos pais ou 

responsável legal, todos devidamente documentados.

Art. 12º A autorização de que trata o artigo anterior deverá conter os 

nomes dos pais ou responsável legal, com a qualificação, endereço 

completo, nome do adolescente, nome do acompanhante, qualificação e 

endereço completo, acompanhada de fotocópia da carteira de identidade 

dos pais ou responsável legal, do acompanhante maior de 18(dezoito) 

anos e de cópia da certidão de nascimento ou carteira de identidade do 

adolescente, além da assinatura dos pais ou responsáveis, com firma 

reconhecida.

Art. 13º Nenhuma criança ou adolescente poderá participar de 

espetáculos públicos e seus ensaios com trajes sumários ou indecorosos.

Art. 14º As crianças, mesmo acompanhadas de seus pais ou responsável 

legal só poderão participar dos certames de beleza e seus ensaios até as 

22:00 (vinte e duas) horas.

Art. 15º Os responsáveis pelos certames de beleza e seus ensaios 

deverão tomar as providências necessárias para a proteção física e moral 

das crianças e adolescentes que deles participarem, nos termos desta 

Portaria, realizados em qualquer horário.

Art. 16º Pelo descumprimento desta normativa fica o infrator sujeito a 

multas e ainda ao fechamento de seu estabelecimento, garantido o direito 

de ampla defesa, conforme prevê a Lei Federal 8.069/90.

DO PEDIDO DE ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA ENTRADA E 

PERMANÊNCIA DE CRINÇAS E ADOLESCENTES DESACOMPANHADOS 

DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS

Art. 17º Os pedidos contidos nesse capítulo devem ser apresentados à 

autoridade judiciária com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis, sob 

pena de indeferimento imediato.

Art. 18º O requerimento contido no art. 16º desta Portaria deverá ser 

instruído, cumulativamente, com os seguintes elementos:

I. qualificação completa do promotor do evento e do responsável pelo 

estabelecimento, juntando cópia da identidade e, em caso de pessoa 

jurídica, cópia do ato constitutivo e do CNPJ ou CPF;

II. descrição do local e do evento, com os horários de início e de término, 

inclusive dos ensaios e gravações, quando for o caso;

III. alvarás: da Prefeitura Municipal e da Vigilância Sanitária;

IV. esclarecimento quanto ao serviço de segurança do local, constando a 

qualificação do responsável pela atividade, o número de agentes 

contratados, noticiando, ainda, se ocorrerá presença da Polícia Militar no 

local;

V. declaração do Corpo de Bombeiro ou, na falta desta, Laudo de 

Engenheiro Civil, referente à segurança da estrutura do local do evento, 

com manifestação expressa quanto aos riscos;

VI. Comprovação do envio de ofícios ao Conselho Tutelar, Polícias Civil e 

Militar e Secretaria de Saúde;

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024526/4/2018 Página 391 de 598



VII. declaração da organização do evento de que haverá espaço 

destinado aos agentes da infância e juventude, às polícias e ao Conselho 

Tutelar;

 Art. 19º Os estabelecimentos que semanalmente realizarem shows e 

eventos dançantes, poderão fazer solicitação de alvará que terão como 

prazo máximo de duração 90 (noventa) dias.

Art. 20º É terminantemente proibido aos organizadores de eventos 

disponibilizarem formulários de termo de responsabilidade na entrada do 

evento; os formulários deverão ser preenchidos na forma do art. 3º, 

parágrafo 2º desta Portaria.

Art. 21º O horário de funcionamento do evento será o constante do alvará 

emitido pelo município.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 22º Os casos omissos e dúvidas serão resolvidos pela Autoridade 

Judiciária.

Art. 23º A não observância do disposto nesta Portaria sujeita o infrator às 

sanções previstas nos arts. 258 e 249, da Lei nº 8.069/90, sem prejuízo 

das demais sanções, inclusive penais, que estejam previstas em outras 

leis aplicáveis aos atos praticados.

Art. 24. É expressamente proibido impedir ou embaraçar a atuação da 

Fiscalização da Justiça da Infância e da Juventude, no exercício de suas 

funções.

Art. 25º. O infrator desta Portaria ficará sujeitos às penalidades na esfera 

penal e administrativa pelas condutas descritas nos seguintes dispositivos 

da legislação federal em vigor:

Pena Criminal. Detenção de seis meses a dois anos. (Art. 236 da Lei Nº 

8.069/90)

Pena Administrativa. Multa de três a vinte salários-mínimos, aplicando-se a 

multa em dobro em caso de reincidência (art. 249 da Lei Nº 8.069/90)

Art. 26º. O Núcleo de Proteção aos Direitos da Infância e Juventude 

diligenciará quanto à divulgação da presente Portaria perante boates, 

clubes noturnos, restaurantes, bares ou congêneres ou qualquer 

estabelecimento comercial onde haja venda ou consumo de bebida 

alcoólica, sendo providenciada, se necessário, a confecção de cartilhas e 

folhetos informativos.

Art. 27º. Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.

Parágrafo único. Permanecem válidos os alvarás anteriormente expedidos 

pelo Juízo, pelo prazo neles estipulado, desde que estejam em 

conformidade com esta Portaria.

Art. 28º. Comunique-se o inteiro teor da presente Portaria à Corregedoria 

da Justiça de Mato Grosso, ao Ministério Público, Secretaria de Turismo, 

ao Comando da Polícia Militar do Município, ao Conselho Tutelar Municipal e 

a OAB.

Esta Portaria revoga a Portaria n. 2/2015/1ªVara.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Em Juara/MT, 24 de abril de 2018.

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES Juiz de Direito

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000156-07.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FORMAX AGROCIENCIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVAL MORADOR OAB - PR24327 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CERES AGRO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS EIRELI (EXECUTADO)

RAYF ROBERTO TIRLONI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Intimar a parte autora, na pessoa de seus advogados, para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça junto ao site do TJMT. 

SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 - 

TELEFONE: (66) 35561496

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 28103 Nr: 658-12.2008.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oestelog Logistica e Transportes Ltda, Espolio de Odair 

Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodofaixa Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Marcos Lombardi Santanna - OAB:278.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anilson Geraldo Sguarezi - 

OAB:16779/PR, Julio Cesar Coelho Pallone - OAB:16004/PR

 Intimação do executado Rodofaixa transportes para indicar o número da 

conta do Banco Itaú S.A, constante das fls. 443, onde o valor bloqueado 

judicialmente irá ser transferido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 37013 Nr: 1181-53.2010.811.0018

 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: José Pinheiro de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Pryscilla Barbosa Silva Rocha - OAB:37.929-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora, na pessoa de seus advogados: Jorge Balbino da 

Silva, OAB: 3063-A e Pryscilla Barbosa Silva Rocha acerca da Juntada de 

Mandado de Intimação e Certidão de folhas 187/188, onde não foi possível 

procedar a intimação da parte autora sobre a perícia agendada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 34763 Nr: 2322-44.2009.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Afonso Petenatti, Sonia Maria Petenatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLADIS ELIANA BESS - 

OAB:8880, João Afonso Petenatti - OAB:110572, Sonia Maria 

Petenatti - OAB:114.448/SP

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para 

ABSOLVER os acusados dos delitos de apropriação indébita quanto às 

vítimas Lenaldo Leandro da Silva, João Costa Carvalho e NIlse Farina Bloot 

e CONDENÁ-LOS nas penas do art. 168, §1º, III do Código Penal.Passo à 

dosimetria da pena. [...] de conceder ao acusado a suspensão condicional 

da pena em virtude do disposto no artigo 77, inciso III, do Código Penal.Em 

que pese a determinação de fixação quanto ao valor mínimo para 

reparação de danos nos termos do art. 387, inciso IV do CPP, não houve 

requerimento expresso, aliado ao fato que houve composição entre os 

acusados e a vítima Maria da Glória Soares, motivo pelo qual deixo de fixar 

eventual dano que deverá ser conhecida no Juízo Cível.Condeno os 

acusados nas custas e despesas processuais.P. R. I. Após o trânsito em 

julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expeça-se o 

necessário ao cumprimento da pena em autos apartados de execução 

penal e comunique-se ao TRE/MT, ao INI, ao INFOSEG e ao Cartório 

Distribuidor, cumprindo-se as demais determinações constantes da 

CNGC.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 67415 Nr: 3982-97.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena-SICREDI UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosineia da Matta Souto, Raphael da Matta 

Correa Souto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Braga de Almeida - 

OAB:13.701, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, para que requeira o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 89290 Nr: 1314-51.2017.811.0018

 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: Sinfronio Gomes das Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celia Aparecida Marciano da Silva, Banco do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT, Tobias Piva - OAB:20730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 Intimar os patronos da parte autora acerca da Juntada de Mandado de 

Citação de ref: 44, para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78919 Nr: 1521-84.2016.811.0018

 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: Marcia Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva Ltda-ME, Jezyka Andrea 

Tonhon Carrasco, Fernando Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Nos termos do artigo 5º § 3º, do Provimento n° 31/2016 CGJ, fica 

devidamente INTIMADA á parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

565,40 (Quinhentos e secenta e cinco reais e quarenta centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. 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$ 152 (Cento e 

cinquenta e dois reais), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - 

PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Capital aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 77258 Nr: 810-79.2016.811.0018

 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: Monica Nathalia da Silva Palheta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

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 das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 91996 Nr: 2663-89.2017.811.0018

 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: Francisco Jucie da Silva Moraes Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

 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.: 108422 Nr: 2333-58.2018.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Bergamaschi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martins e Bezerra Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rodrigues Costa 

Limoeiro - OAB:25620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido formulado na ação monitória proposta por José 

Bergamaschi consistente na reconsideração da sentença que extinguiu o 

processo sem resolução de mérito por falta de pagamento das custas. O 

postulante requer, ainda, que seja concedido novo prazo para o 

recolhimento da guia e o parcelamento previsto no art. 98, §6º, do 

CPC/2015 (ref. 13).

Pois bem, analisando os autos e o ordenamento jurídico vigente (CF/88, 

CPC/2015 e CNGC/MT), tenho que de fato é possível o parcelamento das 

custas e despesas processuais, a fim de garantir a parte autora, entre 

outros princípios constitucionais, o acesso à justiça.

Contudo, é certa a inexistência jurídica de “pedido de reconsideração” no 

ordenamento jurídico brasileiro em vigor, figura oriunda do direito 

comparado, inaplicável ao nosso sistema processual. Para se insurgir 

contra decisão judicial só há uma via a ser eleita, o recurso (afastada, 

aqui, discussões acerca das ações mandamentais constitucionais contra 

decisões judiciais).

 Tanto que eventual “pedido de reconsideração” não interrompe o prazo 

recursal, consoante esmagadora manifestação dos Tribunais Superiores. 

Todavia, não menos certa é a adoção, nos meios forenses, de tal 

expediente, objetivando a modificação de decisão judicial.

 Assim, de acordo com as considerações supra, INDEFIRO o pedido 

reconsideração, mantendo a sentença de ref. 9, tal como fora proferida.

 Às providências.

Intimem-se.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 108421 Nr: 2332-73.2018.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Bergamaschi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristhiane Martins Bezerra Bergo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rodrigues Costa 

Limoeiro - OAB:25620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido formulado na ação monitória proposta por José 

Bergamaschi consistente na reconsideração da sentença que extinguiu o 

processo sem resolução de mérito por falta de pagamento das custas. O 

postulante requer, ainda, que seja concedido novo prazo para o 

recolhimento da guia e o parcelamento previsto no art. 98, §6º, do 

CPC/2015 (ref. 13).

Pois bem, analisando os autos e o ordenamento jurídico vigente (CF/88, 

CPC/2015 e CNGC/MT), tenho que de fato é possível o parcelamento das 

custas e despesas processuais, a fim de garantir a parte autora, entre 

outros princípios constitucionais, o acesso à justiça.

Contudo, é certa a inexistência jurídica de “pedido de reconsideração” no 

ordenamento jurídico brasileiro em vigor, figura oriunda do direito 

comparado, inaplicável ao nosso sistema processual. Para se insurgir 

contra decisão judicial só há uma via a ser eleita, o recurso (afastada, 

aqui, discussões acerca das ações mandamentais constitucionais contra 

decisões judiciais).

 Tanto que eventual “pedido de reconsideração” não interrompe o prazo 

recursal, consoante esmagadora manifestação dos Tribunais Superiores. 

Todavia, não menos certa é a adoção, nos meios forenses, de tal 

expediente, objetivando a modificação de decisão judicial.

 Assim, de acordo com as considerações supra, INDEFIRO o pedido 

reconsideração, mantendo a sentença de ref. 9, tal como fora proferida.

 Às providências.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 110299 Nr: 3096-59.2018.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, PAULO ISIDÓRO GONÇALVES - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Proceda-se ao seu apensamento como requerido. Após, venham-me os 

autos imediatamente conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 66743 Nr: 3516-06.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.G. Eletronics do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A, Fernando Rosenthal - OAB:OAB/SP 

146.730

 Vistos etc.

Diante da petição às fls. 23, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ 

JUDICIAL em favor do exequente, devendo o montante ser transferido 

para a conta bancaria: Banco do Brasil: Agência nº 2836-3; Conta 

Corrente nº 18.214-1; Titularidade do Município de Juara – Fundecon.

Uma vez expedido o alvará, INTIMEM-SE as partes.

Serve a presente como Mandado/Ofício.

Após, em nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se 

com as cautelas legais.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 103227 Nr: 8392-96.2017.811.0018

 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: Sonia Beatriz Hausschild

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE ANHANGUERA

 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:

 Vistos etc. (...) Isto posto, com fundamento no art.300 do CPC/2015, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida pelo que DETERMINO à 

requerida que, no prazo de 10 (dez) dias, promova a baixa de toda e 

qualquer restrição imposta em desfavor da parte autora referente ao 

débito aqui discutido, sob pena de pagamento de multa diária no importe de 

R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Demais 

disso, com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do NCPC, e ainda, da 

norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, determino a remessa dos autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, 

devendo à respectiva Secretaria, designar Sessão de 

Conciliação/Mediação. 1- Cite-se a requerida acerca dos termos da inicial 

e intime-a da concessão da tutela de urgência. O prazo para contestação 

(de quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. (...) Após, caso inexitosa a 

conciliação, concluso para ulterior deliberação. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 73460 Nr: 2888-80.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Marmol, Edna Patussi Marmol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O

 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.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 59788 Nr: 2338-56.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi - 

OAB:10.914-A

 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 Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 32857 Nr: 716-78.2009.811.0018

 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: Maria Gomes de Alcantara
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Indefiro o pedido de redesignação de audiência, vez que ao compulsar os 

autos, denoto na procuração de f. 20 poderes outorgados ao também 

patrono Adhemar de Brito Figueira Peres, que peticionou apresentando rol 

de testemunha.

Considerando os poderes outorgados ao advogado peticionante de f. 

101-102, mantenho a solenidade aprazada.

Intime-se a parte e o patrono para que as testemunhas compareçam 

independente de intimação.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43331 Nr: 441-27.2012.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rivair José Póvoa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleverson Monteiro Schmitz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A

 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 Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 28061 Nr: 612-23.2008.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Steinhauser

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiza Juveniano Steinhausen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gizeli Cristina Lauro Lehnen - 

OAB:10689/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, cumpridas as exigências legais, 

homologo o plano de partilha apresentado em fls. 93/101 dos bens 

deixados pelo de cujus LUISA JUVENIANO STEINHAUSEN, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 659 do NCPC, 

extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I do 

CPC.Com o trânsito em julgado e a comprovação de pagamento do imposto 

de transmissão causa mortis (ITCMD), expeça-se o competente FORMAL 

DE PARTILHA.Após, arquive-se com as anotações e baixas de estilo.Sem 

custas e honorários.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65162 Nr: 2393-70.2014.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFdLF, ABdLF, Roseli Aparecida de Lemos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everton da Silva Ferreira, Ana Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Intime-se a inventariante pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar prosseguimento ao feito, manifestando-se quanto ao pedido de 

destituição do encargo de inventariante.

 Após, para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61095 Nr: 3710-40.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Fernandes Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

A parte requerente através da petição de fls. 122 informa erro material da 

sentença, quanto a data de implantação do beneficio, requerendo seja tal 

vicio sanado e a Autarquia intimada da sentença.

 Compulsando os autos verifico que assiste razão ao requerente.

 Pois bem. O artigo 494, I do CPC dispõe que após publicada a sentença, o 

juiz só poderá alterá-la para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da 

parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo.

Assim, verifico erro material na sentença de fl. 116-v, eis que consta 

como DIB: 05/09/2003, quando deve ser 05/09/2013.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de fls. 122 para corrigir 

erro material na sentença, passando a constar como DIB: 05/09/2013.

OFICIE-SE a Autarquia para implantação do benefício, bem como seja 

intimado da sentença.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35895 Nr: 60-87.2010.811.0018

 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: Noermia Valentin Jeroti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B, Reinaldo Luciano Fernandes - OAB:12849-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Torno sem validade a decisão de f. 158-v.

Acostou-se aos autos os alvarás judiciais expedidos em favor dos 

herdeiros da parte autora, bem como do patrono outrora habilitado 

(f.145/149) que foram devidamente pagos pela Autarquia.

 É o breve relatório. Decido.

Considerando a informação de que a parte executada quitou o débito, a 

extinção do processo é medida que se impõe.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo por sentença EXTINTO o presente 

feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, 

procedendo a baixa de eventuais restrições judiciais.

INTIME-SE pessoalmente a parte autora da liberação dos valores.

Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se com as devidas baixas e 

anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 84724 Nr: 4517-55.2016.811.0018

 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 de Jesus Fernandes Sanches

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Toni Fernandes Sanches - 

OAB:19529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo PROCEDENTE a presente ação, 

condenando a requerida a pagar à requerente MARIA DE JESUS 

FERNANDES SANCHES o benefício de APOSENTADORIA POR IDADE, na 

modalidade híbrida, no valor de um salário mínimo por mês (R$ 954,00), 

devido desde a data do requerimento administrativo em 30/03/2013 (fls. 

27), extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil.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. 
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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: 161.776.571-68Nome da Mãe: 

Celestina Maria BatistaNome do segurado: Maria de Jesus Fernandes 

SanchesEndereço do segurado: Rua Marilia, 244-W, Centro, Juara, CEP: 

78.575-000.Benefício concedido: aposentadoria por idade rural 

hibridaRenda mensal atual: Um salário mínimo (R$ 954,00). DIB: 30/03/2013 

– data do requerimento administrativo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-25.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CRIVILIN CHAGAS (REQUERENTE)

FRANCISCO PEREIRA MILHOMEM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO OAB - MG0103709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000019-25.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: FRANCISCO PEREIRA MILHOMEM DOS SANTOS, TATIANE 

CRIVILIN CHAGAS REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A., JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TUIUTUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em 

análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto para 

julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as 

provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa 

dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação de 

indenização por danos materiais e morais, em que as partes promoventes 

sustentam que compraram das requeridas, pacote de viagem de turismo 

com destino a Natal RN. No entanto, alegam falha na prestação do serviço, 

aduzindo que o hotel que escolheram não era o mesmo da que constava 

em fotos mostradas no ato da contratação, e não tinha a qualidade que 

aparentava ter. Questionam a cobrança de valor adicional para trocar de 

hotel, requerendo sua devolução, bem como pleiteiam a indenização por 

danos morais diante dos alegados transtornos pelo caso. Em síntese, são 

a causa de pedir e pedidos da ação. As partes promovidas JGA Tour e 

Tuiutur arguiram preliminar de ilegitimidade passiva, a qual desde logo 

afasto, uma vez que todos aqueles que participam da cadeia de 

prestadores de serviço face ao consumidor são solidariamente 

responsáveis por danos ocasionados em caso de falha na prestação do 

serviço. Além disso, como todos os promovidos constam na condição de 

contratados no contrato pactuado entre as partes, por certo que devem 

ser responsabilizados por eventual dano causado por serviço falho ou 

inadequado. Passo ao mérito. Analisando os elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que a hipótese é de improcedência da 

demanda. Como se trata a hipótese dos autos, de demanda sobre 

relações de consumo, a inversão do ônus da prova deve se justificar, 

dentre outros, no caso de verossimilhança das alegações. Porém, não a 

vislumbro neste caso. Argumentam os promoventes a responsabilidade 

das promovidas por falha na prestação do serviço. No entanto, tal falha 

não foi comprovada, pois esta somente poderia ser reconhecida se os 

promoventes demonstrassem por meio de imagens (único meio idôneo 

para tanto, frise-se) feitas no local e na proposta de contratação, que o 

hotel contratado não era de fato, o mesmo que constam em fotos 

mostradas a eles, e que não tivesse a qualidade que esperavam. Contudo, 

nenhuma foto ou imagem foi anexada com a inicial para fins de análise e 

comparação. Ademais, não detalharam especificamente na narrativa quais 

fatos ou motivos depreciaram o hotel contratado e que os decepcionaram, 

limitando-se a alegar genericamente que tal estabelecimento “não tinha 

qualidade”. Dessa forma, não há como considerar que de fato houve 

falha. Conforme afirmam na inicial, foram os próprios promoventes quem 

escolheram o hotel em que iriam ficar hospedados. Se porventura, em 

suas percepções subjetivas, o local não foi do agrado dos promoventes, 

devem arcar com custos e taxas pela alteração do local da hospedagem. 

Tais custos não são indevidos e nem ilícitos, porque estão previstos no 

contrato, cuja cláusula 4.1. reporta às condições gerais de contratação no 

site da promovida CVC (www.cvc.com.br), onde especificam os termos 

em caso de alteração contratual. Além disso, eles são devidos por 

consequência óbvia da alteração desejada, tanto pelo serviço 

administrativo de alteração e/ou pela eventual diferença de valores nas 

diárias entre os hotéis trocados. O item 4.2.1.1 das condições gerais 

prevê essa questão, dizendo o seguinte: 4.2.1.1. A Alteração da 

contratação inicial será implementada com as seguintes regras: (a) Poderá 

haver variação de tarifas a fornecedores e o CONTRATANTE deverá 

arcar com as mesmas; Assim, não se pode imputar qualquer ilicitude na 

cobrança de tarifas, taxas ou custos decorrentes de alteração da viagem 

contratada por iniciativa dos promoventes, pelo que improcede o pedido de 

indenização por danos materiais. No que toca ao pedido de indenização 

por danos morais, o presente caso não vislumbra qualquer dano à honra 

dos promoventes ou abalos psicológicos intensos a justificar o 

deferimento de tal pedido. Isto porque a intenção de trocar de hotel 

aparenta denotar mais o arrependimento da escolha do estabelecimento 

do que a falta de qualidade, ou de que não era o que tinham visualizado 

em fotos antes da contratação, eis que tais questões não foram 

devidamente detalhadas e demonstradas nos autos. Ressalte-se que as 

aparências e comodidades de um estabelecimento de hospedagem partem 

muitas vezes da análise subjetiva do consumidor do serviço, e portanto, 

variam de pessoa para pessoa. Ainda que de fato, tenha havido 

aborrecimentos e transtornos pela mudança de hotel, não o foi por falha 

na prestação do serviço, já que, conforme fundamentação acima, não 

restou evidenciada. Portanto, a improcedência do pedido de indenização 

por dano extrapatrimonial é medida que se impõe. Por fim, eventual 

alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde 

logo é afastada considerando não ser aplicável ao microssistema dos 

Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: 

ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 

somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de 

expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os 

critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se 

aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 

diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Diante da fundamentação exposta, e do que mais constam nos autos, 

JULGO improcedentes os pedidos contidos na inicial, e o faço com 

resolução do mérito, conforme art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo 

Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no 

identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito 

em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES 

- Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000135-65.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO OAB - MG0103709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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LEONARDO SENA DATSCH (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000135-65.2017.8.11.0018 

EXEQUENTE: FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO EXECUTADO: 

LEONARDO SENA DATSCH PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Em análise dos 

autos, depreende-se no evento n. 15341997, que a parte autora foi 

intimada para trazer aos autos, o documento indispensável para instruir a 

presente ação (arts. 320 e 321 NCPC), no caso, o título executivo original 

para ser conferido e carimbado pela Secretaria. Contudo, não se 

manifestou nos autos, conforme certidão no evento n. 15427668. Diante 

do exposto, INDEFIRO a petição inicial, e JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO 

TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença 

proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Às providências. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000134-80.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO OAB - MG0103709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000134-80.2017.8.11.0018 

EXEQUENTE: FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO EXECUTADO: MARIO 

FERREIRA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Em análise dos autos, depreende-se 

no evento n. 15342025, que a parte autora foi intimada para trazer aos 

autos, o documento indispensável para instruir a presente ação (arts. 320 

e 321 NCPC), no caso, o título executivo original para ser conferido e 

carimbado pela Secretaria. Contudo, não se manifestou nos autos, 

conforme certidão no evento n. 15427629. Diante do exposto, INDEFIRO a 

petição inicial, e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010121-21.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARISTIDES JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT3911/O (ADVOGADO)

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0022870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS SANTANA JUNIOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA PROCESSO: 8010121-21.2017.8.11.0018 

EXEQUENTE: AMANDA BEZERRA EXECUTADO: LUIZ CARLOS SANTANA 

JUNIOR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc., De acordo com o art. 252 

do NCPC, um dos requisitos para a citação por hora certa é a suspeita de 

ocultação da parte citanda, o que não foi certificado em momento algum 

pelo oficial de justiça. Diante disso, não cabe tal modalidade de citação se 

o oficial de justiça apenas não o encontrou pelo fato de estar exercendo 

seu trabalho. Intime-se a parte exequente para que se manifeste no prazo 

de dez dias para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção. 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto esta decisão ao M.M. Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível de Juara MT para apreciação e homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 

31010 DECISÃO HOMOLOGO o projeto de decisão proferido no 

identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Cumpra-se as 

determinações do juiz leigo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES 

MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-05.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

A. MANTOVANI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA OAB - MT3546/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

MURILLO DE FARIA FERRO OAB - GO0029226A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000042-05.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: A. MANTOVANI - ME REQUERIDO: TUDO COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o 

processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 

355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c 

indenização por danos morais, em que, analisando os elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a hipótese é de 

procedência parcial da demanda. A promovida Tudo arguiu preliminar de 

incompetência deste Juizado para julgar este feito por necessidade de 

prova pericial, o qual desde logo afasto, pois tal meio de prova é 

desnecessária para o julgamento da causa. Não se discute se as avarias 

nas peças ocorreram, mas de quem é a responsabilidade por elas. A 

requerida Bradesco Seguros arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, a 

qual passo a apreciar. Cinge-se a controvérsia acerca de peças 

automotivas enviadas em duplicidade ao promovente, para reparo em 

veículo segurado pela segunda promovida, acometido de sinistro. A 

fornecedora das peças, ora primeira promovida, enviou-as com nota fiscal 

constando como destinatária a seguradora promovida. Contudo, as peças 

enviadas em duplicidade foram enviadas com nota fiscal constando 

erroneamente a parte autora como destinatária, notas essas porém, 

emitidas de forma errônea, constando o promovente como destinatário, ao 

invés da seguradora. Enviadas de volta à fornecedora promovida, esta 

alega que as peças em duplicidade chegaram danificadas, o que resultou 

na emissão de boletos de cobrança, que, não sendo pagas pelo 

promovente (posto não ser ela a adquirente das peças, e sim a 

seguradora), terminou pela inclusão de seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. Assim, embora a promovida Tudo era, na ocasião, fornecedora 

credenciada para fornecimento de peças à promovida Bradesco para 

reparo decorrente de sinistros por esta cobertos, observo que o ato 

equivocado daquela não teve qualquer responsabilidade desta. O erro 

ocorrido (envio de peças em duplicidade com nota fiscal com destinatário 

errado) partiu unicamente da fornecedora promovida, não havendo 

qualquer participação, ato ou motivo por parte da seguradora, ainda que 

indiretamente. Dessa forma, não há como enquadrá-la na hipótese do art. 

25, §1º do CDC; pelo que o acolhimento da preliminar de ilegitimidade 

passiva é medida que se impõe. Ante o exposto, acolho a preliminar de 

ilegitimidade arguida pela promovida Bradesco Seguros, e em face desta 

julgo extinto o feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, 

inciso VI do NCPC. Exclua-se o nome da segunda promovida do pólo 

passivo desta ação. Passo ao mérito. Conforme alega o promovente, e a 

promovida Bradesco Seguros confirma em sua contestação, aquele, na 

condição de oficina contratada para proceder aos reparos em veículos 

por esta segurados, recebe as peças necessárias enviadas pela 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024526/4/2018 Página 397 de 598



fornecedora, que emite a nota fiscal constando como destinatária, a 

seguradora, responsável pelo pagamento das mesmas. Conclui-se 

portanto, que inexiste qualquer relação direta entre promovente e 

promovida. No presente caso, resta claro o envio em duplicidade das 

peças para reparo em um veículo na oficina requerente, além de constar 

esta nas notas fiscais como destinatária, ao invés da seguradora. A 

fornecedora promovida em sua defesa não explica por qual motivo assim 

procedeu. Não se tratam de notas fiscais para devolução de mercadorias, 

posto que nestas inexiste qualquer informação nesse sentido. Trata-se 

portanto, de falha na prestação do serviço por parte da promovida Tudo, 

que, sem qualquer motivo ou razão aparente, enviou novamente à 

promovente, as peças que já tinham sido anteriormente enviadas para 

reparo no veículo sinistrado, e com nota fiscal contendo destinatário 

equivocado. Dessa forma, era de responsabilidade da promovida proceder 

ao recolhimento das peças em duplicidade, e às suas expensas, já que se 

trata de peças não solicitadas pelo autor. Alega contudo, que cobrou o 

valor das peças do promovente porque as teria recebido danificadas. 

Porém, sendo a cargo da requerida o recolhimento das mercadorias, ou de 

alguém a seu mando, caberia a esta retirá-las do estabelecimento do 

promovente após conferência de seu estado, ou determinar que aquele 

que o fará (no caso, a transportadora) assim proceda. Havendo alguma 

avaria após o recolhimento, a responsabilidade é somente da promovida. 

Considerando ter sido uma transportadora quem recolheu as peças, a 

mando e expensas da promovida, presume-se que a conferência foi feita. 

Assim, tendo ocorrido alguma avaria após o recolhimento (seja durante o 

transporte ou em seu próprio estabelecimento após entrega), deve o 

requerido arcar com os prejuízos. Ainda que assim não considerasse, a 

fornecedora promovida não demonstrou que foi o promovente o 

responsável pelas avarias, eis que não se negou em recebê-las, não 

comprovou tê-las conferido no momento em que as recebeu, e tampouco 

demonstrou ter efetuado uma reclamação formal com a transportadora 

sobre o fato logo após. Além disso, a promovida recebeu as peças de 

volta em 17/01/2017; porém somente mais de mês e meio depois - em 

março do mesmo ano, há notícia de que reclamou com a promovente 

acerca das peças entregues danificadas. Pelos e-mails anexados com a 

inicial, somente a partir de março há mensagem citando as avarias. As 

fotos anexadas pela ré mostram apenas as avarias, mas por si só não 

possibilitam demonstrar quando ocorreram para concluir quem foi o 

responsável por elas - se antes do recolhimento, durante o transporte ou 

após a entrega. Frise-se também não ser possível verificar quando as 

fotos foram tiradas, se logo após o recebimento, ou dias depois. Diante 

presunção de conferência antes do recolhimento, da falta de conferência 

após recebimento, e da disparidade temporal entre a entrega e a menção 

às avarias, não há como imputar a culpa ao requerente pelos danos nas 

peças devolvidas, não havendo razão para lhe cobrar o valor destas via 

boleto bancário, com posterior negativação. Por consequência, constato 

que a restrição em seu nome ocorreu de forma indevida, por falha na 

prestação do serviço pela ré. Não sem razão, há notícia de que a 

fornecedora promovida foi descredenciada pela seguradora requerida, 

ante as condutas falhas, o que não foi contestado por ela. Essas 

premissas forçam reconhecer a procedência do pedido de declaração de 

inexistência de todos os débitos imputados ao promovente e lançados no 

cadastro de inadimplentes (no total de 08 restrições). No que tange ao 

alegado dano material, não houve demonstração deste, nem sua limitação 

ou motivo. Tampouco foi comprovado que dos fatos alegados, houve 

algum dispêndio pelo promovente para ser indenizado, pelo que indefiro o 

pedido nesse sentido. Quanto ao dano moral, resta configurada a sua 

ocorrência, já que totalmente ilegítima a restrição levada a cabo pela 

promovida. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples 

fato de ter incluído indevidamente o nome da demandante no cadastro de 

informações negativas é suficiente para a configuração do dano moral. 

Além disso, a jurisprudência pátria também é predominante no sentido de 

que o dano moral puro (in re ipsa) independe de prova do prejuízo, 

bastando a comprovação do ato lesivo, tal como, a inscrição indevida do 

nome de alguém nos cadastros de proteção ao crédito. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento são, 

quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano, além do valor que originou a restrição indevida. No 

caso, esses elementos autorizam a fixação da indenização em R$ 

6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que entendo mais justa e equânime 

ao caso, além de atender aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Por fim, quanto ao pedido contraposto formulado pela 

promovida Tudo, consistente na condenação do autor ao pagamento das 

mercadorias avariadas, tenho que improcede, por consequência lógica 

dos fundamentos acima expostos. Ante o exposto, JULGO parcialmente 

procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de: a) DECLARAR 

a inexistência de todos os débitos imputados à promovente pelo promovida 

Tudo Comércio de Veículos Ltda., e que geraram as restrições noticiadas; 

determinando ainda, a exclusão imediata e definitiva do nome daquele no 

rol dos inadimplentes, confirmando-se a liminar ora concedida; b) 

CONDENAR a promovida Tudo ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 

(seis mil reais) a título de indenização por danos morais, cuja incidência 

deverá ser feita a partir da data da restrição – 15/07/2017, por se tratar de 

responsabilidade extracontratual, bem como a correção monetária pelos 

índices do INPC, com incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ). E 

o faço com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010428-77.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LEISER MARTINS FARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010428-77.2014.8.11.0018 

Considerando a manifestação da parte Executada, bem como o depósito 

de valores em cumprimento a r. sentença, promovo a INTIMAÇÃO da parte 

Exequente para se manifestar o que de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

JUARA, 25 de abril de 2018 SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, 

BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010115-14.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARLOS BERGO OAB - MT0008435A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL CARLOS DE MATOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010115-14.2017.8.11.0018 

EXEQUENTE: VALMIR RIBEIRO EXECUTADO: RAPHAEL CARLOS DE 

MATOS PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Diante da notícia do pagamento do 

valor executado, DECLARO EXTINTO o cumprimento de sentença, com 

fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certifique-se o 

trânsito em julgado desta decisão, e ao final, arquivem-se os autos com as 

devidas baixas e anotações. Intime-se. Cumpra-se. Submeto este projeto 

de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 
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de Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010502-63.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLPHO COSTA CANDIDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO OAB - MT0020320A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA FERNANDA DE OLIVEIRA CORREIA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010502-63.2016.8.11.0018 

EXEQUENTE: RODOLPHO COSTA CANDIDO EXECUTADO: CAMILA 

FERNANDA DE OLIVEIRA CORREIA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Em análise dos 

autos, depreende-se no evento n. 15341028, que a parte exequente foi 

intimada a dar prosseguimento ao feito, para apresentar endereço 

atualizado da parte executada, mantendo-se inerte, conforme certidão no 

evento n. 15427804. Diante do exposto, considerando que a parte 

interessada não promoveu ato que lhe competia, em face da sua inércia, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento 

no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo 

mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no 

identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito 

em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES 

- Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010293-94.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME SCHMITZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR ALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010293-94.2016.8.11.0018 

REQUERENTE: JAIME SCHMITZ REQUERIDO: ADEMIR ALVES PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução 

da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios 

que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se 

de Ação de cobrança, em que a parte autora sustenta que é credora da 

parte promovida no valor total de R$ 600,00, em relação a duas notas 

promissórias vencidas e não pagas. Nota-se que a parte promovida foi 

regularmente citada, mas deixou de comparecer à sessão de conciliação e 

de apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Por tais 

razões, DECRETO-LHE a revelia na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. É 

cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação 

imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os 

fatos alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com 

contumácia, ou seja, deixe de comparecer às audiências, além de 

contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação processual 

civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus 

processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo 

Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, 

necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que 

se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos 

deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo 

réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de 

documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram 

de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que 

deles resulte e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à 

realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio 

Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). Partindo dessa 

premissa, entendo que os fatos alegados pela parte reclamante, somente 

não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção 

do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, além da inércia da 

reclamada, a pretensão se mostra devidamente amparada 

documentalmente, além de não haver qualquer fato que coloque em dúvida 

o direito do promovente. Logo, a procedência da pretensão contida na 

inicial, é medida que se impõe. Ante o exposto, decreto a revelia da parte 

promovida, e JULGO procedente o pedido contido na inicial, com o fim de 

CONDENAR a parte reclamada em pagar à parte autora a importância de 

600,00 (seiscentos reais), acrescidos de correção monetária pelo índice 

INPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, 

CTN), a contar da data do vencimento de cada título (25/08/2012 e 

25/09/2012). E assim o faço, com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido no prazo de 

30 dias, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010159-33.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

G3 FORTE NUTRICAO ANIMAL LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS MARTINS OAB - MT0008981A (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 JUARA Processo: 8010159-33.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: G3 FORTE NUTRICAO ANIMAL LTDA - EPP REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução 

da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios 

que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se 

de Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais proposta por usuário de energia elétrica, na qual visa declaração 

de inexigibilidade da fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 

5.761,61. A parte reclamada arguiu inicialmente, a preliminar de falta de 

interesse processual por perda do objeto da ação. Alega que a fatura 

questionada de R$ 5.761,61, do mês 03/2017, fora refaturado para o valor 

de R$ 572,21. Contudo, tal argumento não procede, pois há notícia nos 

autos, de que a ré enviou ao promovente uma carta com data de 

06/04/2017, informando que procedeu a uma revisão no faturamento do 

consumo a recuperar, para R$ 1.374,67, pagamento parcelado em seis 

vezes, o que resulta em R$ 229,11 cada parcela, cuja primeira foi inserida 

na fatura de 06/2017. Dessa forma, a alegada redução da fatura de 

03/2017 para R$ 572,21 só ocorreu porque o consumo a recuperar foi 
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retirado desta, restando a pagar apenas o consumo normal faturado, de 

724 KWh, que consta em ambas as faturas. Diante disso, a promovida 

agiu de má-fé ao tentar alterar a verdade dos fatos, com o intuito de 

induzir a erro este juízo. Isto posto, aplico-lhe a multa de 3% sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos dos art. 80, II, e 81 do NCPC. A promovida 

ainda arguiu preliminar de incompetência do Juizado em razão da 

necessidade de perícia técnica, a qual desde logo afasto, eis que os 

elementos trazidos pelas partes são suficientes para o julgamento do feito. 

Passo ao mérito. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que a demanda procede em parte. Tratando-se de 

relações de consumo, o presente caso comporta a inversão do ônus da 

prova, por se tratar de relação de consumo, consoante o disposto no art. 

6º, inc. VIII do CDC, providência já deferida na decisão inicial que deferiu a 

liminar, e que é perfeitamente admissível, já que somente a Reclamada 

pode produzir provas conclusivas quanto à lide. Entretanto, mesmo 

considerando essa inversão, observo que não logrou êxito em demonstrar 

a regularidade da cobrança de recuperação do consumo em face da parte 

autora. Inicialmente, temos que o TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção 

deve ser considerado irregular, pois emitido à revelia do promovente, que 

não estava presente no momento, nem havia outra pessoa 

acompanhando, conforme prevê o art. 129, §2º da Res. 414/2010/ANEEL. 

No referido documento, sequer consta assinatura da pessoa que deveria 

acompanhar a inspeção e retirada do medidor. A parte reclamada 

argumenta que não está imputando a culpa ao consumidor pela 

irregularidade encontrada no medidor; mas como foi beneficiado pela 

medição a menor, caberia a ele pagar pela energia não aferida. Todavia, 

essa alegação não procede. A notificação extrajudicial (carta ao cliente) 

enviada ao promovente em 20/02/2017, relata o que seria essa 

anormalidade: “procedimento irregular no medidor”. Ora, ao passar tais 

informações ao consumidor, a reclamada o fez de forma genérica, sem 

especificar em detalhes qual o motivo que causou erro na medição de 

consumo, ao mesmo tempo em que imputa ao consumidor um valor 

considerável a pretexto de recuperar energia supostamente não aferida. 

Sem esse detalhamento, não há como verificar se a ocorrência foi fato 

que o promovente deu causa, ou foi o responsável para tanto, tampouco 

autoriza impô-lo uma fatura em valor tão alto. Ainda que pudesse 

considerar como legítima a cobrança de recuperação de consumo sob o 

argumento de que a parte autora se beneficiou da energia não aferida, 

verifico que no presente caso deve ser igualmente afastada tal obrigação, 

pois não há prova conclusiva de que houve de fato, energia medida a 

menor. Não há fotos, ou laudos precisos que demonstrem a anormalidade 

relatada no medidor. E se existem, foram feitos A revelia do consumidor. 

Ademais, o caso específico do promovente demonstra pela situação fática 

que o registro de consumo não era menor do que efetivamente foi. Além 

da promovida não relacionar o consumo revisto mês a mês, verifica-se 

que tanto antes quanto depois da substituição do medidor, o consumo do 

promovente se manteve estável, nos mesmos patamares, chegando 

inclusive, a registrar consumo menor do que antes da troca. Não haveria 

dúvidas de que a parte autora teria se beneficiado de energia não medida 

se o consumo revisto fosse no patamar de outros períodos. Porém, o que 

se percebe é a similitude dos registros dos períodos pré e pós-troca do 

aparelho medidor, inclusive por vezes superior no período anterior, não 

podendo assim, presumir ou concluir que de fato nele havia irregularidade. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE PROVA 

SUFICIENTE ACERCA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – 

COBRANÇA RETROATIVA INDEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

DEMANDA DECLARATÓRIA – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – PEDIDO 

ADESIVO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E PEDIDO NÃO CONHECIDO. 1. 

Inexistindo prova suficiente acerca do início da irregularidade no medidor 

de energia elétrica da Unidade Consumidora, é indevida a cobrança 

retroativa de valores hipotéticos, sobretudo quando o consumo 

retroativo/presumido mostra-se muito superior à média posterior à troca do 

referido aparelho. Inteligência do art. 333, I, do CPC. 2. (...) 3. (...) 4. 

Recurso parcialmente provido e pedido adesivo não conhecido. (TJMT - 

Ap 134554/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 18/03/2014, Publicado no DJE 27/03/2014) Diante da situação 

fática acima delineada, forçoso concluir que a fatura de recuperação de 

consumo não é legítima e tampouco é devido o valor que nela contém. 

Quanto ao dano moral, considerando que a promovida efetuou a cobrança 

indevida dos débitos, constato que tal situação deve ser indenizada como 

tal. Isso porque, apesar da reclamada informar que não há prova do dano, 

tratando-se de dano moral, prova-se apenas o fato – falha na prestação 

de serviço, sendo então presumido. Nesse sentido: “ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO 

PERMITE CONCLUIR PELA OCORRÊNCIA DE FRAUDE NO MEDIDOR. 

COBRANÇA DESCONSTITUÍDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS 

RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. 

Comparando o consumo faturado durante o suposto período irregular com 

o faturamento posterior a tal, verifica-se que não houve diminuição 

significativa de faturamento no período da suposta irregularidade. Débito 

desconstituído.2. Se da dívida gerada erroneamente decorreu a inscrição 

do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, é corolário... 

(TJRS - Terceira Turma Recursal Cível, 71003399029 RS , Relator: 

Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 17/05/2012, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 22/05/2012) Além disso, a cobrança em face do 

promovente provocou sentimentos de incerteza e angústia, diante da 

cobrança de valores consideráveis que entende não serem devidos, 

aliado ao receio de suspensão do fornecimento de energia em caso de 

não-pagamento, embora tal prática seja vedada, em conformidade com o 

entendimento de nossos tribunais, em que dívidas relativas a recuperação 

de consumo não-faturado não justificam a interrupção do serviço. Por fim, 

no que tange ao quantum debeatur, deve ser arbitrado por apreciação 

equitativa, nos termos do art. 6º, da lei 9.099/95. Assim, considerando a 

ausência de maiores prejuízos demonstrados nos autos; considerando a 

capacidade financeira do promovente e da parte promovida; considerando 

o caráter, também, preventivo e profilático da indenização por danos 

morais; considerando a vedação do enriquecimento sem causa, prevista 

no artigo 884 do CC/02; e considerando ainda os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, arbitro a indenização por danos morais 

no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que entendo ser o mais justo e 

equânime ao caso. Por fim, eventual alegação da regra prevista no art. 

489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é afastada, considerando não 

ser aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos 

enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o 

princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema 

dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou 

na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 

a) DECLARAR indevidas as cobranças de recuperação de consumo 

imputadas ao promovente, referente à unidade consumidora 6/1325700-1, 

seja pelo valor de R$ 5.761,61 imposto na fatura de 03/2017, seja pelo 

valor de R$ 1.374,67 lançado em parcelas nas faturas, devendo a 

promovida se abster de cobrar qualquer quantia a título de recuperação; 

b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) ao promovente, a título de indenização por danos morais, 

devidamente corrigidos pelos índices do INPC, com incidência a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, fixados desde a data da citação, por tratar-se de 

responsabilidade contratual. Condeno ainda, ao pagamento da multa por 

litigância de má-fé, no montante de 3% do valor atualizado da causa. E por 

consequência, o faço com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido 

no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES 

MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000024-47.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DA SILVA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000024-47.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: VALDIR DA SILVA PINTO REQUERIDO: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - 

SICREDI UNIVALES MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para o julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Trata-se de Ação de indenização por 

danos morais, em que, analisando os elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, entendo que a demanda procede em parte. A 

promovida arguiu preliminar de “preclusão”, sob o argumento de que o 

autor deveria ter requerido a indenização aqui pretendida nos próprios 

autos da execução. Todavia, desnecessárias maiores fundamentações 

acerca de tal argumento impertinente, posto que o pleito de danos morais 

não pode ser iniciada nos autos de uma ação executiva, por consectário 

lógico das normas processuais civis, pelo que afasto tal preliminar. Passo 

ao mérito. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece competir 

ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Nos autos, restou 

incontroverso que a parte autora efetuou em agosto/2013, o pagamento 

de uma dívida bancária com a promovida, decorrente de um contrato de 

empréstimo não pago pelos mutuários (E. Violada Transportes Ltda. e 

Emerson Violada), do qual foi avalista. Ressalte-se que o pagamento 

ocorreu antes de 15/03/2013, data do ajuizamento de ação de execução 

do contrato de empréstimo não quitado em face dos devedores e avalista 

(processo n. 1575-55.2013.811.0018, 1ª Vara, código 59067). Apesar dos 

devedores terem dado causa ao ajuizamento da ação, verifico que havia 

tempo suficiente para que a reclamada informasse seu departamento 

jurídico acerca da quitação dos valores em atraso e determinasse a 

extinção do processo, o que evitaria o prosseguimento inútil da ação e a 

ocorrência de constrições sobre os bens do promovente. No entanto, 

vislumbra-se defeito grave na prestação do serviço por parte da ré, que 

inexplicavelmente omitiu o pagamento que obstaria o prosseguimento do 

processo citado, cujos atos de constrição foram providenciados, não 

havendo êxito no bloqueio de valores, mas sendo exitosa a penhora de 

veículos em nome do promovente. Entre a data do pagamento pelo 

promovente – 15/08/2013 e a data da primeira constrição –28/07/2014, 

decorreu quase um ano, tempo mais que suficiente para que a reclamada 

impedisse a tramitação do feito, o que não cuidou de fazê-lo. Portanto, 

embora tenha regularizado a dívida muito antes, em 2013, posteriormente o 

processo continuou tramitando, até que a parte autora teve seus bens 

bloqueados indevidamente em 24/06/2015, cujo tipo de constrição – 

circulação, lhe deixou sob risco iminente de ter os veículos apreendidos 

acaso fosse abordado durante o uso. Além disso, por não dispor 

temporariamente dos bens, não poderia sequer aliená-los, se assim 

quisesse. Mesmo quando finalmente a ação executiva foi extinta por 

sentença, em 15/02/2016, as restrições em três veículos seus 

permaneceram; sendo um deles até 08/04/2016, e os demais, até 

22/02/2017. Em conclusão, a promovida deu causa a indevidas restrições 

em seus bens que permaneceram por mais de ano e meio, e mesmo 

depois de extinta a ação. Não procede o argumento de que o promovente 

não sofreu dano algum porque teria utilizado normalmente os veículos, 

pois em tese, tais bens ficaram impedidos de circular, e portanto, sequer 

poderiam ser utilizados, podendo ser apreendidos a qualquer momento; 

sendo portanto o dano extrapatrimonial que deriva do próprio fato. São 

transtornos causados à parte autora que ultrapassam o mero dissabor em 

vida e que suplantam aqueles ordinariamente experimentados, 

configurando, assim, ato ilícito que enseja a obrigação de indenizar, 

restando inequívoca a obrigação indenizatória a título de danos morais. Por 

fim, no que tange ao quantum debeatur, deve ser arbitrado por apreciação 

equitativa, nos termos do art. 6º, da lei 9.099/95. Assim, considerando a 

ausência de maiores prejuízos demonstrados nos autos; considerando a 

capacidade financeira do promovente e da parte promovida; considerando 

o caráter, também, preventivo e profilático da indenização por danos 

morais; considerando a vedação do enriquecimento sem causa, prevista 

no artigo 884 do CC/02; e considerando ainda os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, arbitro a indenização por danos morais 

no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que entendo ser o mais justo e 

equânime ao caso. Por fim, eventual alegação da regra prevista no art. 

489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é afastada considerando não 

ser aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos 

enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o 

princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema 

dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou 

na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para o fim de 

CONDENAR a parte promovida em pagar à parte autora a importância de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, devidamente 

corrigidos pelos índices do INPC, com incidência a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

fixados desde a data da citação, por tratar-se de responsabilidade 

contratual. E por consequência, o faço com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO 

TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença 

proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Às providências. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010286-73.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RAMOS DOURADO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010286-73.2014.8.11.0018 

REQUERENTE: RAMOS DOURADO DO NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO 

BMG PROJETO DE SENTENÇA (em EMBARGOS À EXECUÇÃO) Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido 

(conforme enunciado n. 52 FONAJE). Trata-se de Embargos à execução 

opostos por Banco BMG Brasil S.A., em que alega excesso de execução 

no valor de R$ 1.166,40, pleiteado pelo embargado-exequente a título de 

saldo remanescente a pagar. Analisando os elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que os Embargos merecem prosperar. 

Isto porque os cálculos apresentados pelo embargante encontram-se em 

consonância com o que foi determinado na sentença, sendo a correção 

sobre o valor do dano moral incidente a partir da data da decisão 

(06/05/2016), e os juros a partir da citação (20/09/2014), o que foi 

observado por aquele. Já o embargado apresentou os cálculos com a 

correção e juros incidentes a partir de 26/09/2014, o que não corresponde 

ao que foi determinado no dispositivo da sentença. Assim, a diferença de 

valores a que as partes chegaram – R$ 8.160,20 pelo embargante e R$ 

9.326,60 pelo embargado, ocorreu pelos cálculos equivocados deste 

último. Portanto, o reconhecimento de excesso de execução é medida que 

se impõe. Ante o exposto, JULGO procedentes os Embargos à execução 

opostos, com vistas a reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 

1.166,40; e o faço com resolução de mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Liberem-se os valores 
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depositados em garantia pelo embargante, devendo o mesmo ser intimado 

para, no prazo de cinco dias, apresentar os dados bancários para 

transferência. Cumpridas as determinações acima e certificado o trânsito 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-40.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI PAULO TEIXEIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (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 JUARA Numero do Processo: 

1000169-40.2017.8.11.0018 REQUERENTE: DARCI PAULO TEIXEIRA DA 

ROCHA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A DECISÃO 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO acostado em 

ID: 12822796 dos autos, o qual, conforme certificado em ID: 12827010 é 

TEMPESTIVO; 2. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita; 3. Uma vez 

presentes os requisitos de admissibilidade (interesse, legitimidade e 

adequação) impõe-se o recebimento do presente recurso, porém, 

SOMENTE NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO, nos termos do disposto no art. 

43 da Lei n.º 9.099/95, eis que consoante entendimento das Turmas 

Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser concedido em 

situações excepcionais. 4. Intime-se a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões no prazo legal. Após, com ou sem manifestação, 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal desta Estado. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-22.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MIRELE CHRISTINO DE CASTRO SANTOS MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA OAB - MT0014688A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1000209-22.2017.8.11.0018 REQUERENTE: MIRELE CHRISTINO DE 

CASTRO SANTOS MELO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A DECISÃO 

1. RECEBO O RECURSO INOMINADO acostado em ID: 12724149 dos autos, 

o qual, conforme certificado em ID: 12725698 é TEMPESTIVO; 2. Uma vez 

presentes os requisitos de admissibilidade (interesse, legitimidade e 

adequação) impõe-se o recebimento do presente recurso, porém, 

SOMENTE NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO, nos termos do disposto no art. 

43 da Lei n.º 9.099/95, eis que consoante entendimento das Turmas 

Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser concedido em 

situações excepcionais. 3. Intime-se a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões no prazo legal. Após, com ou sem manifestação, 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal desta Estado. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010612-67.2013.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE ARAUJO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DONIZETI OAB - MT0012674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

8010612-67.2013.8.11.0018 REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE 

ARAUJO RODRIGUES REQUERIDO: BANCO PAN S.A. DECISÃO 1. RECEBO 

O RECURSO INOMINADO acostado em ID: 12789159 dos autos, o qual, 

conforme certificado em ID: 12819505 é TEMPESTIVO; 2. Uma vez 

presentes os requisitos de admissibilidade (interesse, legitimidade e 

adequação) impõe-se o recebimento do presente recurso, porém, 

SOMENTE NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO, nos termos do disposto no art. 

43 da Lei n.º 9.099/95, eis que consoante entendimento das Turmas 

Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser concedido em 

situações excepcionais. 3. Intime-se a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões no prazo legal. Após, com ou sem manifestação, 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal desta Estado. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-82.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER FANINI BELARMINO DE JESUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE JUARA (REQUERIDO)

RICARDO ALEXANDRE COELHO PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA OAB - MT0005810A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1000011-82.2017.8.11.0018 REQUERENTE: WAGNER FANINI BELARMINO 

DE JESUS DOS SANTOS REQUERIDO: RICARDO ALEXANDRE COELHO 

PEREIRA, PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE JUARA DECISÃO 1. RECEBO O 

RECURSO INOMINADO acostado em ID: 12723053 dos autos, o qual, 

conforme certificado em ID: 12725743 é TEMPESTIVO; 2. Uma vez 

presentes os requisitos de admissibilidade (interesse, legitimidade e 

adequação) impõe-se o recebimento do presente recurso, porém, 

SOMENTE NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO, nos termos do disposto no art. 

43 da Lei n.º 9.099/95, eis que consoante entendimento das Turmas 

Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser concedido em 

situações excepcionais. 3. Intime-se a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões no prazo legal. Após, com ou sem manifestação, 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal desta Estado. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-11.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA RENY HAUTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DIAS FERREIRA OAB - MT0009073A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1000158-11.2017.8.11.0018 REQUERENTE: CLAUDIA RENY HAUTH 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A DECISÃO 1. RECEBO O RECURSO 

INOMINADO acostado em ID: 12221368 dos autos, o qual, conforme 

certificado em ID: 12236997 é TEMPESTIVO; 2. Uma vez presentes os 

requisitos de admissibilidade (interesse, legitimidade e adequação) 

impõe-se o recebimento do presente recurso, porém, SOMENTE NO SEU 

EFEITO DEVOLUTIVO, nos termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 

9.099/95, eis que consoante entendimento das Turmas Recursais deste 
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estado, o efeito suspensivo só deve ser concedido em situações 

excepcionais. 3. Intime-se a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões no prazo legal. Após, com ou sem manifestação, 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal desta Estado. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-33.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE FRANCISCA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1000012-33.2018.8.11.0018 REQUERENTE: TATIANE FRANCISCA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO 1. RECEBO O 

RECURSO INOMINADO acostado em ID: 12753847 dos autos, o qual, 

conforme certificado em ID: 12766934 é TEMPESTIVO; 2. Uma vez 

presentes os requisitos de admissibilidade (interesse, legitimidade e 

adequação) impõe-se o recebimento do presente recurso, porém, 

SOMENTE NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO, nos termos do disposto no art. 

43 da Lei n.º 9.099/95, eis que consoante entendimento das Turmas 

Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser concedido em 

situações excepcionais. 3. Intime-se a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões no prazo legal. Após, com ou sem manifestação, 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal desta Estado. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-73.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA FERREIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1000128-73.2017.8.11.0018 REQUERENTE: CRISTINA FERREIRA PEREIRA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I DECISÃO 1. RECEBO O RECURSO 

INOMINADO acostado em ID: 12741707 dos autos, o qual, conforme 

certificado em ID: 12745457 é TEMPESTIVO; 2. Uma vez presentes os 

requisitos de admissibilidade (interesse, legitimidade e adequação) 

impõe-se o recebimento do presente recurso, porém, SOMENTE NO SEU 

EFEITO DEVOLUTIVO, nos termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 

9.099/95, eis que consoante entendimento das Turmas Recursais deste 

estado, o efeito suspensivo só deve ser concedido em situações 

excepcionais. 3. Intime-se a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões no prazo legal. Após, com ou sem manifestação, 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal desta Estado. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000122-66.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

PIOVEZAN DE SOUZA & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA QUESSADA MILAN OAB - MT0007131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO PEREIRA ALVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº 1000122-66.2017.8.11.0018 

EXEQUENTE: PIOVEZAN DE SOUZA & CIA LTDA - EPP EXECUTADO: JOSE 

ROBERTO PEREIRA ALVES Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo original 

junto ao Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo 

Sr. Gestor, sob pena de extinção e arquivamento do feito; 2. Conferido, 

carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a parte devedora, bem como, 

INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil, 

para pagar o débito exequendo no prazo de 03 (três) dias. 3. Decorrido o 

aludido prazo, certifique-se que não houve o pagamento do débito, e 

conforme parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE 

com a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado; 4. Efetuada a 

penhora, DESIGNE-SE audiência de conciliação de acordo com a pauta 

deste Juizado Especial (artigo 53, § 1º da Lei 9.099/95), quando poderá o 

executado oferecer embargos, nos termos do inciso IX do artigo 52 da Lei 

n.º 9.099/95, sob pena de prosseguimento da execução; 5. Efetuada a 

penhora e designada data, INTIMEM-SE as partes para comparecer à 

respectiva audiência de conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 

51, inciso I, ambos da Lei 9.099/95; 6. Caso não localizado o devedor e 

bens penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o 

necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000088-91.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINEZ GRAEBIN DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº: 1000088-91.2017.8.11.0018 

EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO: MARINEZ 

GRAEBIN DOS SANTOS DESPACHO Deixo de receber a inicial, eis que não 

acompanhado de documento indispensável para propositura de ação (art. 

320, CPC), notadamente o título executivo extrajudicial. Desta forma, 

intime-se a parte exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias juntar aos 

autos o titulo executivo extrajudicial, sob pena de indeferimento da inicial 

(art. 485, I do CPC). Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000089-76.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISO ENDERLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Vinicius Alexandre de Melo e Rodrigues OAB - PR30017-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO PAULO SOARES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº 1000089-76.2017.8.11.0018 

EXEQUENTE: TARCISO ENDERLE EXECUTADO: EVALDO PAULO SOARES 

Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO 

o título, CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos 

termos do art. 829, do Código de Processo Civil, para pagar o débito 

exequendo no prazo de 03 (três) dias. 3. Decorrido o aludido prazo, 

certifique-se que não houve o pagamento do débito, e conforme parágrafo 

primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e 

avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, 

na mesma oportunidade, o executado; 4. Efetuada a penhora, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial 

(artigo 53, § 1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado oferecer 

embargos, nos termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob 

pena de prosseguimento da execução; 5. Efetuada a penhora e designada 

data, INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva audiência de 

conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da 

Lei 9.099/95; 6. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000090-61.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA F. B. DALPIAZ - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOMAZ FLORENTIN MARTINEZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº 1000090-61.2017.8.11.0018 

EXEQUENTE: NILZA F. B. DALPIAZ - EPP EXECUTADO: TOMAZ FLORENTIN 

MARTINEZ Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório 

deste Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito; 2. Conferido, carimbado e 

JUNTADO o título, CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a 

mesma nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil, para pagar o 

débito exequendo no prazo de 03 (três) dias. 3. Decorrido o aludido prazo, 

certifique-se que não houve o pagamento do débito, e conforme parágrafo 

primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e 

avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, 

na mesma oportunidade, o executado; 4. Efetuada a penhora, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial 

(artigo 53, § 1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado oferecer 

embargos, nos termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob 

pena de prosseguimento da execução; 5. Efetuada a penhora e designada 

data, INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva audiência de 

conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da 

Lei 9.099/95; 6. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000111-37.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

AURIMAR MACKIEVICZ - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO FREDERICHE DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº 1000111-37.2017.8.11.0018 

EXEQUENTE: AURIMAR MACKIEVICZ - ME EXECUTADO: FABIANO 

FREDERICHE DE SOUZA Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto 

ao Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. 

Gestor, sob pena de extinção e arquivamento do feito; 2. Conferido, 

carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a parte devedora, bem como, 

INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil, 

para pagar o débito exequendo no prazo de 03 (três) dias. 3. Decorrido o 

aludido prazo, certifique-se que não houve o pagamento do débito, e 

conforme parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE 

com a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado; 4. Efetuada a 

penhora, DESIGNE-SE audiência de conciliação de acordo com a pauta 

deste Juizado Especial (artigo 53, § 1º da Lei 9.099/95), quando poderá o 

executado oferecer embargos, nos termos do inciso IX do artigo 52 da Lei 

n.º 9.099/95, sob pena de prosseguimento da execução; 5. Efetuada a 

penhora e designada data, INTIMEM-SE as partes para comparecer à 

respectiva audiência de conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 

51, inciso I, ambos da Lei 9.099/95; 6. Caso não localizado o devedor e 

bens penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o 

necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010157-63.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

EZIQUIEL DE OLIVEIRA PRESTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINNE DE CAMPOS COSTA OAB - SP0352228A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA Processo nº 8010157-63.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: EZIQUIEL DE OLIVEIRA PRESTES REQUERIDO: OI MOVEL 

S.A DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento 

de sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena 

de ter o montante da condenação acrescido de multa no percentual de 

10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3. Altere-se o registro dos autos para 

cumprimento de sentença. 4. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65388 Nr: 2564-27.2014.811.0018

 AÇÃO: Representação Criminal->Representação Criminal->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Liliane do Amarante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzia Cândido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 02.05.2018, às 

14h.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 71339 Nr: 1927-42.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhon Lenon Magalhaes de Souza, Cristiano 

Alves de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A, 

Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JHON LENON MAGALHAES DE SOUZA, 

Cpf: 01336370181, Rg: 2412432-0, Filiação: Helena Magalhaes de Almeida 

e Roberval de Souza, data de nascimento: 26/08/1996, brasileiro(a), 

natural de Juara-MT, solteiro(a), servente de pedreiro, Telefone 3556-4589 

e atualmente em local incerto e não sabido CRISTIANO ALVES DE 

ARRUDA, Rg: 2267298-2, Filiação: Aldemir Liberato Arruda e Maria do 

Carmo Alves Dias, data de nascimento: 08/01/1996, brasileiro(a), natural 

de Juara-MT, solteiro(a), rabicheiro. 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. Intimação dos réus da sentença proferida nos autos.

Sentença: FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo procedente a pretensão 

punitiva estatal contida na denúncia, para condenar os réus JHON 

LENNON MAGALHÃES DE SOUZA e CRISTIANO ALVES DE ARRUDA por 
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terem cometido os crimes descritos nos arts. 157, § 2°, inc. II do CP, e art. 

244-B do ECA.Passo, portanto, a dosar à pena em consonância com o 

critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do Código Penal, atento ao 

princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI da Carta 

Magna.CRIMES PRATICADOS POR JHON LENNON MAGALHÃESA)DoCrime 

de Roubo – art. 157, § 2°, inc. II, do CPConsiderando as circunstâncias 

judiciais previstas no art. 59 do CP, e atento ao que seja necessário e 

suficiente para a reprovação e prevenção do crime, verifico que a 

culpabilidade – grau de reprovabilidade da conduta –excedeu as raias da 

normalidade tendo em vista que agiu com premeditação e frieza 

demonstrando seu desprezo pelo ser humano e a integridade física das 

pessoas; em relação aos antecedentes, não há certidão cartorária 

comprovando a existência de condenação, sendo certo que ações penais 

em andamento não configuram maus antecedentes, como entende o STJ; 

não há elementos suficientes para aferir a conduta social e a 

personalidade do réu; os motivos do crime se constituem pelo desejo de 

obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e 

previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos 

crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar; as 

circunstâncias do crime são gravíssimas, pois perseguiram a vítima em 

frente a Igreja Matriz e perante várias famílias que estavam jantando na 

lanchonete em frente, espancando violentamente a vítima e só cessando 

as agressões quando houve a intervenção de terceiros; as 

consequências foram gravíssimas, pois a vítima teve a clavícula fraturada, 

foi necessário intervenção cirúrgica, e mesmo assim perdeu 30% da força 

do braço esquerdo, merecendo valoração negativa; o comportamento da 

vítima em nada concorreu para a prática do crime.Sendo assim, fixo a 

pena base em 08 (oito) anos de reclusão.Incide a atenuante da confissão 

espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), tendo em vista que a 

confissão parcial foi utilizada na fundamentação para a caracterização do 

crime, motivo pelo qual reduzo a pena em 06 (seis) meses.Na terceira fase 

de fixação da pena verifico a incidência da causa de aumento prevista no 

inc. II, do § 2°, do art. 157 do CP, motivo pelo qual aumento a pena em um 

terço.Sendo assim, torno a pena provisória em pena definitiva, 

condenando o réu à pena de 10 (dez) anos de reclusão.Considerando as 

circunstâncias judicias já analisadas, bem como à situação financeira do 

réu, fixo a pena de multa em 160 (cento e sessenta) dias multa, no valor 

de um trigésimo do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.De 

acordo com o disposto no art. 33, § 2°, “a”, do Código Penal, fixo o regime 

fechado para o início do cumprimento da pena.B)Do Crime de Corrupção 

de Menores – art. 244-B do ECALevando em consideração as 

circunstâncias judiciais já aferidas, fixo a pena base em 02 (dois) anos de 

reclusão.Reconheço a atenuante da confissão, motivo pelo qual reduzo a 

pena em 03 (três) meses.Não havendo causa de aumento ou diminuição 

de pena, fixo a pena em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de 

reclusão.Considerando as circunstâncias judicias já analisadas, bem como 

à situação financeira do réu, fixo a pena de multa em 160 (cento e 

sessenta) dias multa, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo 

vigente à época dos fatos.C – DA PENA DEFINITIVAProcedo a soma das 

penas fixadas para ambos os crimes, fixando a pena definitiva em 11 

(onze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime fechado, e a pena 

de 320 (trezentos e vinte) dias multa, no valor de um trigésimo do maior 

salário mínimo vigente à época dos fatos.CRIMES PRATICADOS POR 

CRISTIANO ALVES DE ARRUDAC)DoCrime de Roubo – art. 157, § 2°, inc. 

II, do CPConsiderando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do 

CP, e atento ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e 

prevenção do crime, verifico que a culpabilidade – grau de reprovabilidade 

da conduta –excedeu as raias da normalidade tendo em vista que agiu 

com premeditação e frieza demonstrando seu desprezo pelo ser humano 

e a integridade física das pessoas; em relação aos antecedentes, não há 

certidão cartorária comprovando a existência de condenação, sendo certo 

que ações penais em andamento não configuram maus antecedentes, 

como entende o STJ; não há elementos suficientes para aferir a conduta 

social e a personalidade do réu; os motivos do crime se constituem pelo 

desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade 

e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos 

crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar; as 

circunstâncias do crime são gravíssimas, pois perseguiram a vítima em 

frente a Igreja Matriz e perante várias famílias que estavam jantando na 

lanchonete em frente, espancando violentamente a vítima e só cessando 

as agressões quando houve a intervenção de terceiros; as 

consequências foram gravíssimas, pois a vítima teve a clavícula fraturada, 

foi necessário intervenção cirúrgica, e mesmo assim perdeu 30% da força 

do braço esquerdo, merecendo valoração negativa; o comportamento da 

vítima em nada concorreu para a prática do crime.Sendo assim, fixo a 

pena base em 08 (oito) anos de reclusão.Incide a atenuante da confissão 

espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), tendo em vista que a 

confissão parcial foi utilizada na fundamentação para a caracterização do 

crime, motivo pelo qual reduzo a pena em 06 (seis) meses.Na terceira fase 

de fixação da pena verifico a incidência da causa de aumento prevista no 

inc. II, do § 2°, do art. 157 do CP, motivo pelo qual aumento a pena em um 

terço.Sendo assim, torno a pena provisória em pena definitiva, 

condenando o réu à pena de 10 (dez) anos de reclusão.Considerando as 

circunstâncias judicias já analisadas, bem como à situação financeira do 

réu, fixo a pena de multa em 160 (cento e sessenta) dias multa, no valor 

de um trigésimo do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.De 

acordo com o disposto no art. 33, § 2°, “a”, do Código Penal, fixo o regime 

fechado para o início do cumprimento da pena.D)Do Crime de Corrupção 

de Menores – art. 244-B do ECALevando em consideração as 

circunstâncias judiciais já aferidas, fixo a pena base em 02 (dois) anos de 

reclusão.Reconheço a atenuante da confissão, motivo pelo qual reduzo a 

pena em 03 (três) meses.Não havendo causa de aumento ou diminuição 

de pena, fixo a pena em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de 

reclusão.Considerando as circunstâncias judicias já analisadas, bem como 

à situação financeira do réu, fixo a pena de multa em 160 (cento e 

sessenta) dias multa, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo 

vigente à época dos fatos.C – DA PENA DEFINITIVAProcedo a soma das 

penas fixadas para ambos os crimes, fixando a pena definitiva em 11 

(onze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime fechado, e a pena 

de 320 (trezentos e vinte) dias multa, no valor de um trigésimo do maior 

salário mínimo vigente à época dos fatos.D – DA PRISÃO PREVENTIVAA 

população de Juara vive em constante estado de medo e tensão, diante da 

alta taxa de criminalidade, proliferação do tráfico de drogas e o crescente 

aumento de crimes violentos.Tais circunstâncias impõem ao Poder 

Judiciário atuar na salvaguarda do cidadão de bem, cumpridor de seus 

deveres, segregando no cárcere os réus condenados em primeira 

instância e que ostentam ficha criminal que denota uma vida dedicada ao 

cometimento de crimes.A reiteração criminosa é um mal a ser evitado, 

retirando-se do convívio social delinquentes profissionais, que fazem da 

transgressão à lei seu modo de vida. A liberdade de tais indivíduos atenta 

gravemente contra a ordem pública, possibilitando sua prisão após sua 

condenação em primeira instância. Nesse sentido:APELAÇÃO CRIMINAL. 

Roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso I, do código penal). Pleito 

absolutório. Materialidade e autoria comprovadas. Reconhecimento por 

fotografia. Palavra da vítima incisiva e confiante. Forte valor probatório. 

Negativa do acusado isolada nos autos. Decretação da prisão preventiva 

na sentença condenatória. Garantia da ordem pública. Periculosidade do 

agente demonstrada pela concreta possibilidade de reiteração delitiva. 

Presença dos requisitos e pressupostos do art. 312 do código de 

processo penal. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; ApCr 

1455492-2; Ampére; Terceira Câmara Criminal; Relª Juíza Conv. Ângela 

Regina Ramina de Lucca; Julg. 16/06/2016; DJPR 13/07/2016; Pág. 541)O 

réu Jhon Lennon ostenta diversos registros criminais nesta Comarca 

(códigos n° 66308, 71141, 66101), possuindo extenso histórico por fatos 

de natureza criminal. Tal circunstância é um indicativo de que o réu tem 

sua vida voltada para o crime e demonstra claramente através de suas 

condutas que não se preocupa com as consequências de seus atos, 

insistindo em uma vida criminosa. Vê-se, portanto, que ele pode reiterar na 

conduta delituosa caso permaneça em liberdade, ainda mais depois de 

uma sentença de primeira instância cuja pena foi fixada no regime 

fechado.In casu o delito foi grave, justificando a adoção de medida severa 

como é a prisão preventiva, que sequer deveria ter sido revogada durante 

a instrução penal. Redargui-se, de passagem, que a decisão que revogou 

a prisão preventiva é despida de fundamentação, o que por si só a torna 

nula.Inicialmente, trata-se de crime doloso abstratamente punido como 

pena de reclusão superior a 04 anos (art. 313, inciso I, do CPP), qual seja, 

crime de roubo. Afora isso, o modus operandi demonstra violência 

concreta, tal como já referido na fundamentação da sentença que ora se 

prolata. Tais circunstâncias evidenciam que o acusado, se mantido em 

liberdade, pode continuar a perpetrar crimes graves. E não há no 

ordenamento jurídico medida outra senão a prisão que possa acautelar a 

sociedade, que, se novamente atacada, poderá ter bens jurídicos 

sacrificados, sem qualquer chance de restabelecimento do status quo 

ante.Consoante entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 
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existência de anotações que comprovem a reiterada prática delituosa 

autoriza a decretação da prisão preventiva diante do fundado receio de 

reiteração delitiva.O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de 

ressaltar que “... O histórico criminal do agente, a revelar fundado receio 

de reiteração na prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão 

preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 

do Código de Processo Penal”. (HC 304.240/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO 

REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 14/05/2015). 

Assim, a manutenção da prisão processual é medida que se impõe, eis 

que evidenciado o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, sendo 

ingente a decretação da prisão preventiva, na sentença, do réu JHON 

LENNON MAGALHÃES DE SOUZA, consoante o disposto no art. 312, do 

CPP, para garantir a ordem pública evitando-se a reiteração criminosa. E – 

CONSIDERAÇÕES FINAISDeixo de fixar indenização mínima por eventuais 

danos sofridos por inexistirem elementos suficientes para tanto (art. 387, 

inc. IV, do CPP).Expeça-se IMEDIATAMENTE, mandado de prisão em face 

do réu JHON LENNON MAGALHÃES DE SOUZA.Ainda, após eventual 

acórdão do TJMT determino:a) Inclua o nome dos réus no rol dos 

culpados;b) Expeça-se guia de execução penal definitiva;c) Oficie-se o 

TRE/MT, para os fins do art. 15, inc. III, da CF;d) Oficie-se a Secretaria de 

Segurança Pública, o Infoseg e INI do inteiro teor desta sentença, nos 

termos das normas da Corregedoria-Geral.e) Proceda-se o recolhimento 

do valor atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o 

disposto nos arts. 50 do CP e 686 do CPP.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JEFFERSON LUCAS DE 

LIMA EVANGELISTA, digitei.

Juara, 24 de abril de 2018

Jefferson Lucas de Lima EvangelistaGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 40194 Nr: 649-45.2011.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rene Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 Edital de Convocação de Jurados e Suplentes ME084

Sessão:Tribunal do Júri

Dia:03/05/2018

Horas:09:00:00

Jurados:

1) ALINE BÁRBARA ANDRADE DA SILVA, brasileira, nascida em 

XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 042.378.171-56, residente e 

domiciliada na Avenida Rio Arinos, KM 01, Setor Industrial ou Prefeitura 

Municipal, Juara/MT, telefone 66 99901-2160_____________________; 2) 

ALONIR RODRIGUES ALVES, brasileiro, nascido em 15/03/1958, inscrito 

no CPF/MF nº 233.875.309-78, residente e domiciliado na Rua Macapá, n] 

4 4 8 - E ,  B a i r r o  C e n t r o ,  J u a r a / M T ,  t e l e f o n e  6 6  

3556-2714_____________________; 3) AMANDA PEREIRA DA SILVA 

AZINARI, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 

019.226.071-50, residente e domiciliada na Rua Nelson Taborda Lacerda, 

nº 465-W, Bairro Centro, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 

99211-2532_____________________; 4) BRUNO DIEGO SANTOS SILVA, 

brasileiro, nascido em 16/06/1996, inscrito no CPF/MF nº 057.281.361-92, 

residente e domiciliado na Rua Olivencia, Bairro Porto Seguro, Juara/MT, 

telefone 66 9 9911-1922 ou 3556-1480_____________________; 5) 

CASSIUS CLEY PEREIRA, brasileiro, nascido em 12/06/1986, inscrito no 

CPF/MF nº 003.590.891-27, residente e domiciliado na Rua Rinzo Guinoza, 

nº 696-S, Bairro Jardim Primavera I, Juara/MT, telefone 66 

3556-3195_____________________; 6) ELIZABETE DE JESUS FURLAN, 

brasileira, nascida em 27/10/1957, inscrita no CPF/MF nº 537.193.871-00, 

residente e domiciliada na Rua Aracajú, nº 179-N, Bairro Centro, Juara/MT, 

telefone 66 99978-3018_____________________; 7) FÁBIO RICARDO 

LUDKE DOS SANTOS, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no 

CPF/MF nº 010.955.301-27, residente e domiciliado na Rua Barbacena, nº 

827-W, Bairro Jardim Itapuã, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 

66 3556-3468/999697-2089_____________________; 8) MARCOS 

AURÉLIO BORCHARDT, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrita no 

CPF/MF nº 036.363.407-00, com domicilio no Campus da UNEMAT, 

Juara/MT , telefone 66 99719-4560_____________________; 9) JOAQUIM 

ANTÔNIO DE CARVALHO FILHO, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, 

inscrito no CPF/MF nº 030.742.661-04, com domicilio no Campus da 

UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 9 9919-0665_____________________; 

10) LEANDRO DALPIAZ, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no 

CPF/MF nº 899.825.171-04, residente e domiciliado na Rua Bandeirantes, 

nº 119-W, Bairro Jardim Santa Clara, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, 

telefone 66 9 9907-2330_____________________; 11) LILIANE LENZ DOS 

SANTOS, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 

887.095.071-91, residente e domiciliada na Rua Porto Alegre, nº 654-S, 

Bairro Centro, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 

9912-6555_____________________; 12) LORI KACK DE JESUS, 

brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 523.902.929-68, 

residente e domiciliada na Rua Lovato, nº 2223-S, Bairro Parque Kennedy, 

ou  Campus  da  UNEMAT,  Jua ra /MT ,  t e l e f o n e  6 6  

99995-6460_____________________; 13) NATALINO DE SOUZA 

BREVES, brasileiro, nascido em 02/10/1964, inscrito no CPF/MF nº 

352.838.311-91, residente e domiciliado na Rua da Felicidade, Estância 

Thainara e Thamara, Juara/MT, telefone 66 99646-5173 (Sec. Munic. De 

Educação)_____________________; 14) GILDETE EVANGELISTA DA 

SILVA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 

205.245.951-00, residente e domiciliado na Rua das Itaúbas, nº 635-E, 

Bairro Jardim Floresta, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 

99956-6194_____________________; 15) ELIZEU WON ANCKEN DA 

SILVA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 

038.630.231-61, residente e domiciliado na Rua Sergipe, nº 635-N, Bairro 

Centro, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 

99967-9550_____________________; 16) ALESSANDRA APARECIDA 

MACEDO DA SILVA, brasileira, nascida em 27/02/1972, inscrita no CPF/MF 

nº 503.625.421-04, residente e domiciliada na Rua Nelson Taborda 

L a c e r d a ,  n º  5 6 0 ,  B a i r r o  C e n t r o ,  t e l e f o n e  6 6  

3556-9400_____________________. 17) AGILSON POQUIVIQUI, 

brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 778.135.531-87, 

residente e domiciliado na Rua Bauru, nº 30-W, Bairro Centro, Juara/MT, 

t e l e fone  de  con ta to  65  99622 -1144  (Campus  U n e m a t ) 

_____________________. 18) ANDRÉ SANTANA TANASSOF, brasileiro, 

nascido em XX/XX/19XX, inscrito CPF/MF nº 011.217.761-16, residente e 

domiciliado na Rua Barão do Rio Branco, nº 379-E, Bairro Jardim Califórnia, 

Juara/MT, telefone de contato 66 99999-2688_____________________; 

19) EBERTH RODRIGUES DA CRUZ AGUIAR, brasileiro, nascido em 

XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 053.346.791-89, residente e 

domiciliado na Rua Irmã Lucianete, Bairro Jardim Califórnia, Juara/MT, 

telefone de contato 66 3556-3631_____________________; 20) 

ROSILENE SOARES DA SILVA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, 

inscrita no CPF/MF nº 019.082.691-62, residente e domiciliada na Rua São 

Geraldo, nº 982-S, Bairro Centro, Juara/MT, telefone de contato 66 

99686-8306_____________________; 21) DAIANY MARA GOUVEIA DE 

OLIVEIRA, brasileira, nascida em 07/06/1986, inscrita no CPF/MF nº 

020.922.921-70, residente e domiciliada na Rua Eliseu Gomes dos Santos, 

Bairro São João, Juara/MT, telefone de contato 66 

99615-2827_____________________; 22) FÁBIO WISINIEWSKI, brasileiro, 

nascido em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 956.729.581.68, residente 

e domiciliado na Rua Sérgio Buarque de Holanda, nº 521-W, Juara/MT, 

telefone de contato 66 99654-6697_____________________; 23) LISANIL 

DA CONCEIÇÃO P. PEREIRA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito 

no CPF/MF nº 551.776.031-72, residente e domiciliado na Rua Lovato, nº 

2223-S, Bairro Parque Kennedy, Juara/MT, telefone de contato 66 

99963-9958_____________________; 24) ANGELA RITA CHRISTOFOLO 

DE MELLO, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 

359.602.211-87, residente e domiciliado na Rua Nelson Taborda Lacerda, 

nº 398-S, Bairro Centro, Juara/MT, telefone de contato 66 

99622-3106_____________________; 25) CLEUZA ROSA DE SOUZA, 

brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 894.689.451-20, 

residente e domiciliada na Rua São Geraldo, nº 2360-S, Juara/MT, telefone 

de contato 66 996451580_____________________; 26) SANDRA 

PEREIRA DE CARVALHO, brasileira, professora universitária, nascida em 

XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 815.825.369-53, com domicilio no 

Campus da Unemat, Juara/MT, telefone de contato 66 

99955-8541_____________________; 27) ROSANGELA MARIA SIQUEIRA 

BERTO, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 
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621.207.351.15, residente e domiciliada na Rua Bolívia, nº 11, Bairro 

Jard im Amér ica,  Juara /MT,  te le fone de  conta to  66  

99923-3212_____________________; 28) JULCEIA DA SILVA ALMEIDA 

AGUIAR, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 

035.687.219-02, Rua Paraguaçu Paulista, nº 1913, Bairro Parque 

Alvorada, Juara/MT, telefone 66 99211-8949_____________________; 

29) ALISON DE SOUZA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no 

CPF/MF nº 017.004.461.00, residente e domiciliado na Rua das Guianas, nº 

9 2 ,  B a i r r o  J a r d i m  A m é r i c a ,  J u a r a / M T ,  6 6  

98129-4175_____________________; 30) FABIANA C. LOPES, brasileira, 

nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 264.104.218-50, residente 

e domiciliada na Rua Florianópolis, nº 597-S, Bairro Centro, Juara/MT, 

telefone de contato 66 98154-0904_____________________.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 107251 Nr: 1751-58.2018.811.0018

 AÇÃO: Prestação de serviços à comunidade (arts. 30 da LEP e 43 e 46 

do CP)->EXECUÇÕES CRIMINAIS->Procedimento Cr iminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Lions Clube de Juara na pessoa do seu representante 

legal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juiz (a) Corregedor(a) do Presidio de Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Promovo a intimação do Advogado do requerente para se manifestar 

sobre decisão de fls. 12.

Comarca de Juína

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 43/2018

 O Doutor FABIO PETENGILL, Juiz Diretor do Foro desta Comarca de Juína, 

no uso de suas atribuições legais, e:

 CONSIDERANDO a decisão proferida nos autos de pedido de nomeação 

comissionada nº 12/2018, que autoriza a nomeação de Assessor de 

Gabinete I e II para 2ª Vara desta Comarca.

 RESOLVE:

 Art. 1º - NOMEAR o SR. BRUNO SOMAVILA BARROS, portador do RG n.° 

1704095-7, SSP/MT, CPF n.° 027.910.581-92, para exercer o cargo 

comissionado de Assessor de Gabinete I, no Gabinete do Juiz de Direito 

da Segunda Vara desta Comarca, Dr. Victor Lima Pinto Coelho, a partir da 

data da assinatura do termo de posse e exercício.

 Art. 2º - Publique-se e Cumpra-se.

 Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos - Divisão de 

Controle e Informação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Juína, 25 de abril de 2018

 FABIO PETENGILL

Juiz Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000524-29.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAILY COUTINHO FIGUEIRA OAB - MT0017200S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. D. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000524-29.2017.8.11.0025 Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: JOSE DE SOUZA FILHO Parte Ré: 

REQUERIDO: JOSIANI ANDRADE DE CERQUEIRA V I S T O S, Cuida-se de 

ação de reconhecimento e dissolução de união estável c.c. partilha de 

bens, alimentos e guarda compartilhada promovida por José de Souza 

Filho em face de Josiani Andrade de Cerqueira. Por meio da decisão de id. 

nº 7969934, foi recebida a inicial, fixado alimentos provisórios, 

determinada a citação da requerida e a realização de estudo psicossocial 

com as partes. Citada a ré, apresentou contestação, aduzindo, em sede 

preliminar, a incompetência deste juízo, tendo em vista que ela e a menor 

residem na comarca de Vilhena/RO desde o rompimento do vínculo 

conjugal, razão porque solicita a remessa dos autos àquele juízo, em 

atenção ao princípio do melhor interesse da criança (art. 147, do ECA). É o 

relato necessário. D E C I D O. É cediço, de modo geral, que a competência 

para processar e julgar ações que versem sobre matrimônio e alimentos é 

do foro do domicílio do guardião do filho menor. Humberto Theodoro Júnior 

leciona que: “A jurisdição, que integra as faculdades da soberania estatal, 

ao lado do poder de legislar e administrar a coisa pública, vem a ser, na 

definição de Couture, a função pública, realizada por órgãos competentes 

do Estado, com as formas requeridas pela lei, em virtude da qual, por ato 

de juízo, se determina o direito das partes com o objetivo de dirimir seus 

conflitos e controvérsias de relevância jurídica, mediante decisões com 

autoridade de coisa julgada, eventualmente passíveis de execução. Como 

função estatal, a jurisdição é, naturalmente, una. Mas seu exercício, na 

prática, exige o concurso de vários órgãos do Poder Público. ... Se todos 

os juízes tem jurisdição, nem todos, porém, se apresentam, com 

competência para conhecer e julgar determinado litígio. Só o juiz 

competente tem legitimidade para fazê-lo[1].” Nesse contexto, a presente 

demanda está enquadrada no art. 53, inciso I, alínea ‘a’ e inciso II, do CPC, 

consoante o qual é competente o foro do domicílio do incapaz/alimentando 

para a ação de reconhecimento ou dissolução de união estável cumulada 

ou não com alimentos, hipótese de competência territorial relativa. A 

competência é relativa porque o guardião do incapaz, se entender que a 

defesa dos direitos será desenvolvida melhor em foro diverso do seu 

domicílio, pode, perfeitamente, abdicar dessa regra de competência. No 

caso em exame, a parte ré reside juntamente com a filha menor na cidade 

de Vilhena/RO e pleiteou a remessa dos autos para lá, de modo que, 

àquele Juízo tornou-se competente para processar e julgar o presente 

feito. Nesse sentido é a jurisprudência, colha-se: MANDADO DE 

SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO, PARTILHA, OFERTA 

DE ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS DE FILHO MENOR. 

COMPETÊNCIA RELATIVA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM FORO DIVERSO 

DO DOMICÍLIO DA GENITORA, ATUAL GUARDIÃ DO INFANTE. CRITÉRIO 

TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE OFÍCIO. 

IMPOSSIBILIDADE. AFIRMADA CONDICIONADA A PROVOCAÇÃO DA 

PARTE. CONDIÇÃO DE RECONHECIMENTO. 1. O legislador processual, 

com pragmatismo, assegura ao menor, estendendo essa salvaguarda ao 

seu guardião, ante sua presumida deficiência jurídico-processual, o 

privilégio de aviar as ações que têm como objeto alimentos no foro do seu 

domicílio ou residência, encartando-se nessa prerrogativa processual 

todas as demandas que têm como objeto prestação alimentícia, inclusive 

as execuções de alimentos, e, outrossim, as ações de divórcio, 

separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de 

união estável que enlacem os genitores (CPC, art. 53 I, ?a?, e II). 2. 

Conquanto emergindo de regra de natureza específica e protetiva, a 

competência para processamento da ação de divórcio cujos litigantes têm 

filho menor, implicando que a resolução do litígio alcançara a definição da 

guarda do infante, direito de visitação e os alimentos que lhe deverão ser 

fomentados, é informada pelo critério territorial, detendo, portanto, 

natureza relativa, o que legitima que a guardiã, como destinatária do 

privilégio processual, dele abdique de acordo com suas conveniências, 

ensejando que a ação que aviara seja processada em foro diverso do 

correspondente ao seu domicílio e obstando que, ignorada a manifestação 

dele originária, seja afirmada a incompetência do Juízo ao qual fora 

distribuída livre e aleatoriamente de ofício (CPC, art. 64; STJ, súmula 33). 3. 

Consubstancia verdadeiro dogma processual que a incompetência 

relativa, a par de passível de ser suscitada como preliminar de 

contestação, é prorrogável se não argüida pela parte ou pelo Ministério 

Público, nas causas em que atue, daí porque não pode ser afirmada de 

ofício por não implicar nulidade processual, estando a arguição, portanto, 

reservada à parte a quem aproveita, inclusive porque a prorrogação da 

competência do Juízo ao qual fora originalmente distribuída a ação pode 

consultar com seus interesses e conveniência processual (CPC, arts. 64 e 

65). 4. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo 

s u s c i t a d o .  U n â n i m e .  ( T J D F T ,  A c ó r d ã o  n . 1 0 5 1 1 8 4 , 

07105557320178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1ª Câmara Cível, 
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Data de Julgamento: 02/10/2017, Publicado no DJE: 13/10/2017) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO ALIMENTADO. INÉPCIA DA 

INICIAL. INOCORRENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. 1. Embora o 

título judicial ora executado tenha sido acordado em ação de guarda, que 

tramitou na Comarca de Bom Jesus, RS, o fato é que a alimentada, ora 

parte exequente, está residindo na Comarca de Vacaria, RS, com o que é 

competente o foro de domicílio do alimentado para processar e julgar a 

demanda executiva, nos termos do art. 53, II, do CPC. 2. No cotejo entre a 

determinação legal de que o cumprimento da sentença deva efetuar-se 

perante o juízo que decidiu a causa (regra do 516, II, CPC) e a de que é 

competente o foro de domicílio do alimentando (regra do 53, II, CPC), 

prevalece a última. 3. Além disso, não há falar em inépcia da petição inicial, 

pois, em que pese não tenha sido expressamente referido no título judicial 

que se trata de pensão alimentícia, verifica-se pela simples leitura que foi 

estabelecida obrigação alimentar in natura devida pelo genitor à filha. 

Desse modo, cabível a execução de alimentos, havendo para tanto título 

líquido, certo e exigível. 4. Não há falar em ilegitimidade ativa, uma vez que 

a execução foi manejada pela credora dos alimentos fixados in natura, isto 

é, a alimentanda, representada pela genitora. AGRAV DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70076013713, Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, 

Julgado em 22/03/2018) [g.n.] Ante ao exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA 

para processar e julgar a presente ação ao Juízo de Direito da Comarca 

de VILHENA/RO, nos termos do que preconiza o art. 53, I, ‘a’ e II, do CPC. 

Preclusa a decisão declinatória, proceda-se a baixa nos registros e 

REMETAM-SE os autos ao juízo declinado, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito. [1] Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro, 

Forense, 2007, 47ª Ed., Vol. I, p. 178

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001070-84.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR ZUCOLOTTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001070-84.2017.8.11.0025 Partes do processo: 

Parte Autora: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: 

ADEMAR ZUCOLOTTO V I S T O S, Cuida-se de Ação de Busca e 

Apreensão com pedido liminar ajuizada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em face de ADEMAR ZUCOLOTTO. Inicial e 

documentos inseridos no ambiente PJe. Por meio do despacho de id. nº 

10147362, foi determinado o recolhimento das custas judiciais. Custas 

recolhidas – id’s. nº 10727484 e 10727503. Petição da parte autora 

informando a composição extrajudicial e requerendo a extinção dos autos 

sem resolução do mérito (id. nº 12683481). É o relato do que importa. 

Decido. Consoante petição de id. nº 12683481, a parte autora se 

manifestou expressamente desistindo da ação, antes de formada a 

angularidade da relação jurídica processual. Havendo desistência 

expressa da parte autora a extinção do processo sem julgamento do 

mérito é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil. Por consequência, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I.C. Às 

providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000498-94.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR PATRICIO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCEL DE BARROS OAB - MT0017815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000498-94.2018.8.11.0025 

AUTOR: ADEMAR PATRICIO PEREIRA RÉU: CLARO S.A. VISTOS. Trata-se 

de ação de declaração de inexistência de débito c/c cumulada com 

indenização por danos morais e materiais, com pedido de tutela de 

urgência para exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao 

crédito. Afirma o autor que o requerido inscreveu seu nome nos órgãos de 

restrição ao crédito em razão de supostos débitos relacionados a 02 

linhas telefônicas, porém tais constrições seriam indevidas, uma vez que 

jamais teve qualquer tipo de relação comercial com a ré. Relata, ainda, que 

após ter apresentado reclamação junto ao Procon, a requerida se 

comprometeu a retirar a restrição, no entanto, ao tentar liberar uma linha 

de crédito em seu favor, foi impedido porque a anotação ainda não havia 

sido levantada. Por fim, afirmou que em razão de tais fatos, ajuizou 

perante o Juizado Especial Cível desta Comarca, ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais em desfavor da 

requerida, tendo o sido o pleito julgado parcialmente procedente para 

declarar a inexistência o débito contestado e condenar a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00, 

todavia, ante a necessidade da realização de perícia grafotécnica para 

melhor apuração dos fatos, em sede recursal o decisum foi reformado e o 

procedimento extinto, sem resolução do mérito. Diante de tal situação, 

ajuizou a presente demanda, requerendo, em sede de tutela de urgência, a 

exclusão do seu nome dos órgãos de restrição ao crédito. Instruiu a inicial 

com os documentos. Era o que tinha para informar. Decido. Em se tratando 

de pedido de tutela de urgência, afunila a análise judicial exclusivamente 

sobre os elementos descritos na lei como necessários e suficientes ao 

deferimento da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art.300). 

Fixada essa ideia inicial, na hipótese dos autos, diante dos fatos narrados 

e da documentação trazida autor, não se verifica estarem presentes os 

pressupostos processuais para o deferimento da tutela pretendida. No 

que diz respeito à probabilidade do direito, a mim não parece possível - 

nessa quadra - antever a robustez das alegações exordiais, uma vez que 

sem a formação do contraditório é absolutamente impossível aquilatar a 

veracidade/plausibilidade da alegada ausência de relação jurídica entre 

autora e ré. Ademais, sobreleva ressaltar que no acórdão prolatado pela 

Turma Recursal (ID. 12705690) registrou-se que o requerido juntou ao 

procedimento o contrato firmado entre as partes e que a assinatura 

aposta no documento guarda evidente semelhança com a grafia do 

requerente, tornando temerária a concessão da tutela requerida até a 

realização de perícia grafotécnica. Noutra banda, verifica-se que o extrato 

do SPC emitido em nome do autor (ID. 12704894) data de 01/04/2014, não 

sendo possível afirmar que a restrição ainda persiste, não restando, 

portanto, comprovados os requisitos exigidos na norma legal para 

acolhimento da pretensão emergencial. Isto posto, não me convencendo 

da probabilidade do direito nas alegações iniciais e da existência de perigo 

de dano, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor. 

Ante a manifestação expressa da requerente sobre o interesse na 

realização de audiência de autocomposição, DETERMINO a remessa do 

presente feito ao CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca, para designação e realização de audiência de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 334, caput, do Código de 

Processo Civil. Proceda-se a intimação da requerente e a citação da parte 

requerida para comparecimento na audiência de conciliação prévia (art. 

334, § 5º do NCPC), salientando-se que o prazo para defesa passará a 

decorrer da aludida audiência, devendo o requerido se fazer representado 

por advogado particular. Caso não tenha condições financeiras de 

constituir defensor nos autos, a parte deverá comparecer previamente na 

Diretoria do Foro desta Comarca de Juína/MT, munida documentação 

comprobatória da sua hipossuficiência financeira, para análise da 

possibilidade de nomeação de Advogado (a) dativo em seu favor. Faça 

constar no mandado às advertências legais. Defiro o benefício da justiça 

gratuita na medida em que a requerente está assistida por advogado 

dativo, fazendo presumir a hipossuficiência de meios para arcar com as 

despesas do processo sem se privar dos recursos indispensáveis à sua 

manutenção. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juína (MT), data da assinatura 

registrada no sistema. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000506-71.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO SANSAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUNICE ELENA IORIS DA ROSA OAB - MT6850/O (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024526/4/2018 Página 408 de 598



EVALDO GUSMAO DA ROSA OAB - MT2982/O (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JUÍNA 1ª 

V A R A  C Í V E L 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A u t o s  n ° : 

1000506-71.2018.8.11.0025 Requerente: Adalberto Sansão Requerido: 

Fazenda Pública do Estado de MT VISTOS, etc. Trata-se de ação 

declaratória de inexigibilidade de débito tributário, com pedido de tutela de 

urgência, por meio da qual pretende o autor ver declarada a extinção do 

crédito não-tributário formalizado pela Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente (SEMA), constituído no bojo do processo administrativo de 

apuração de infração ambiental nº. 617077/2008, originado do auto de 

infração nº. 115222/2008, no qual atribuía-se ao demandante ilicitude 

ambiental consistente na exploração de atividade agropecuária sem a 

necessária licença ambiental (LAU) para tanto. Verbera que mesmo não 

sendo proprietário da área de terras onde se deu a lavratura da infração 

(Fazenda Ferro Duro), foi intimado a se manifestar sobre o AI, em agosto 

de 2008 e quedou-se inerte, porém, somente em maio de 2015 é que o 

órgão ambiental tratou de decidir pela validade da autuação, aplicando-lhe 

penalidade pecuniária e ordem de recuperação da área degradada, sem 

atentar ao fato de que a área já possuía, ao tempo da condenação, 

registro no CAR e licença ambiental para funcionar. Aduz que mesmo 

diante dessas irregularidades, a multa foi julgada escorreita e procedeu-se 

com a notificação do débito e posterior inscrição da multa em dívida ativa, 

inclusive com protesto extrajudicial do título, sendo essa a razão do 

ajuizamento da ação em tela, que visa ver levantado o protesto do título 

executório, por sua manifesta invalidade, já que a ação do tempo teria 

fulminado qualquer direito de cobrança estatal quanto aos fatos objeto do 

auto de infração ambiental em análise. Pretendida a concessão de medida 

de urgência, o juízo que se realiza é de natureza prelibatória, sem 

aprofundamento da cognição, que se limita a analisar a presença da 

plausibilidade do direito invocado, e o perigo de lesão grave ou de difícil 

reparação advindos da não proteção desse aludido direito, em sede 

emergencial. Dito isso, se é indiscutível que o apontamento de dívida a 

protesto caracteriza situação de periclitância de dano, doutro lado, ao 

menos em sede perfunctória, o direito sustentado pelo autor está longe de 

se apresentar com colores de plausibilidade, porque, ao menos 

aparentemente, se distanciam em muito do entendimento sufragado em 

doutrina e jurisprudência sobre os prazos de prescrição das ações de 

cobrança de dívidas decorrentes de infrações ambientais. Afirma o autor, 

sem muito fundamentar, que o lapso para inscrição da dívida e sua 

cobrança seria quinquenal, sem se ater ao fato de que esse quinquênio se 

sujeita a marcos temporais bem definidos na jurisprudência das Cortes 

Judiciais, iniciando-se, tão somente, ao cabo do processo administrativo 

de apuração da infração ambiental pespegada e não da data do fato, 

como pretende seja reconhecido. Em verdade, a lavratura do auto de 

infração dispara a contagem do prazo decadencial para constituição da 

dívida, mas referido prazo se interrompe com a notificação do suposto 

infrator para se defender, e somente volta a correr, após 3 anos de 

paralisação do procedimento administrativo sancionatório. No caso em 

riste, a infração foi lavrada e autuada em agosto de 2008, quedando-se o 

suposto infrator inerte quanto ao exercício do direito de defesa. Do 

compulsar do autos, verifica-se que após a notificação dele, em outubro 

de 2008 levou-se um letárgico período de quase 2 anos e meio (até março 

de 2011) para lavratura de novo ato de impulso do procedimento (decisão 

de recebimento e validação do procedimento infracional e oportunização 

do exercício do contraditório pelo autuado), não decorrendo, daí, o lapso 

trienal que faz disparar a contagem do prazo de prescrição intercorrente 

previsto na Lei federal nº 9.873/99. Referida contagem somente se deu, a 

partir de abril de 2014, porque do último ato acima mencionado até maio de 

2014 o feito voltou a dormitar nas prateleiras da Administração, e, aí sim, 

iniciou-se a contagem do lapso prescricional intercorrente, o qual, todavia, 

novamente se interrompeu em novembro de 2016, com a notificação do 

infrator da decisão que homologou o AI e concluiu pelo cabimento da 

aplicação da infração ambiental pecuniária a ele notificada. Vale dizer: não 

obstante o processo administrativo tenha se arrastado por lamentáveis 8 

anos, não houve, em seu decorrer, interrupção temporal sem diligências 

(salvo entre 2011 e 2014) que justifica-se a reabertura da contagem do 

prazo prescricional, interrompido com a notificação da infração. Nesse 

diapasão, se o procedimento administrativo encerrou-se em novembro de 

2016, com a inscrição da multa em dívida ativa, não se vislumbra, 

aprioristicamente, onde estaria a hipótese de prescrição brandida como 

fundamento do pedido liminar, porque, aparentemente, inexiste quinquênio 

temporal a ser reconhecido na hipótese como causa de extinção do 

crédito fiscal. Nesse sentido é a jurisprudência das Cortes: 

“ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. 1. 

No que diz com a prescrição/decadência relativamente às ações punitivas 

da Administração Federal, o Recurso Especial n.º 1112557/SP, julgado 

pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito do artigo 543-C do Código de 

Processo Civil, assentou que incide a Lei n.º 9.873/99, com as alterações 

promovidas pela Lei n.º 11.941/09 - de aplicação imediata em face de sua 

natureza eminentemente processual. 2. Da referida disposição legal, 

constata-se que a Administração, consoante o art. 1º, tem o prazo de 

cinco anos para a apuração da infração e constituição do crédito, contado 

da data da infração. Tal prazo, porém, é interrompido pela notificação do 

infrator, na forma do art. 2º. 3. Além deste prazo, o artigo 1º, § 1º, prevê a 

ocorrência da prescrição intercorrente incidente sobre o processo 

administrativo que esteja paralisado por mais de 3 (três) anos. 4. Por fim, o 

art. 2º-A da referida norma estipula o prazo prescricional de cinco anos 

para a cobrança da multa aplicada, contado da constituição definitiva do 

crédito, que se verifica com o término do processo administrativo de 

apuração da infração e constituição da dívida. Tal prazo prescricional da 

ação executiva, será interrompido pelo despacho do juiz que ordenar a 

citação, além de outras hipóteses previstas no art. 2º-A.” (TRF4 - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5041666-82.2016.4.04.0000/RS, 

RELATORA: Des. Federal MARGA INGE BARTH TESSLER). Com essas 

considerações, indefiro a tutela de urgência requestada. Por se tratar de 

pessoa jurídica de direito público, que já manifestou repetidamente a 

incapacidade/inviabilidade de se sujeitar ao procedimento conciliatório 

estabelecido pelo NCPC, proceda-se a citação do réu para apresentar 

contestação, indicando as provas que pretende produzir. Aportando aos 

autos contestação, manifeste-se o autor se alegadas quaisquer das 

matérias indicadas nos arts. 337 e 350 do NCPC, no prazo de 15 dias. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Juína/MT, 19 de abril de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito. SEDE DO 

1ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, 

TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - 

TELEFONE: (66) 35661563

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000530-02.2018.8.11.0025
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000530-02.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. REQUERIDO: 

NIVALDO FRANCISCO RODRIGUES BUSCA E APREENSÃO VISTOS. 

Cuida-se de incidente procedimental instaurado para cumprimento de 

ordem exarada nos autos nº 000795-43.2018.811.0050, pelo Juízo da 1ª 

Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, para busca e 

apreensão do veículo indicado na exordial, nos moldes do que preconiza o 

artigo 3º, parágrafo 12, do Dec.-Lei nº 911/69. Prefacialmente a analise do 

pedido formulado, intime-se o autor para comprovar o recolhimento das 

custas processuais devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição e arquivamento do feito. Passada essa 

premissa, como se sabe, uma das maiores alterações promovidas pela Lei 

nº 13.043/14 no Decreto Lei nº 911/69, foi possibilitar a apreensão do 

veículo alienado fiduciariamente em qualquer local que venha a ser 

encontrado, ainda que em comarca diversa daquela correspondente ao 

endereço residencial do devedor, sem que haja a necessidade de 

expedição de carta precatória. Para isso, basta que a instituição 

financeira, tão logo localize o veículo, procure o judiciário da comarca e 

apresente a cópia da petição inicial e decisão de concessão da medida 

liminar, consoante prescreve o parágrafo 12 do artigo 3º do Dec.-Lei nº 

911/69: “§ 12. A parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo 

da comarca onde foi localizado o veículo com vistas à sua apreensão, 

sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação da 
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ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da petição inicial 

da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a 

busca e apreensão do veículo.“ Após a apreensão do veículo se 

concretizar, a instituição financeira será intimada a retirá-lo do local no 

prazo de 48 horas, ficando o devedor obrigado a entregar amigavelmente 

o veículo e toda a documentação, nos termos dos parágrafos 13 e 14 do 

artigo 3º do decreto supracitado: “§ 13. A apreensão do veículo será 

imediatamente comunicada ao juízo, que intimará a instituição financeira 

para retirar o veículo do local depositado no prazo máximo de 48 (quarenta 

e oito) horas. § 14. O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado 

de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos.” Ante o exposto, diante do preenchimento dos requisitos 

preconizados no art. 3º, § 12º, do Dec.-Lei nº 911/69, comprovado o 

recolhimento das custas processuais devidas, EXPEÇA-SE MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO nos termos da decisão prolatada pelo Juízo da 1ª 

Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT. Ressalto, que os 

atos de intimação e citação deverão ser praticados na ação de busca e 

apreensão, uma vez que o art. 3º, § 12º, do DL n. 911/69 confere a este 

juízo autorização apenas para realização da apreensão dos bens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juína/MT, 

24 de abril de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000939-12.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TERRA NOVA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS S/C LT 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS OAB - MT0013389A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. D. O. J. (DEPRECADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000939-12.2017.8.11.0025 Partes do processo: 

Parte Autora: TERRA NOVA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS 

S/C LT Parte Ré: MARIA ROMILDA DE OLIVEIRA JOAQUIM V I S T O S, 

Designo o DIA 29 DE MAIO DE 2018, ÀS 13h:30min., para oitiva das 

testemunhas arroladas, bem como para colheita de depoimento pessoal 

dos representantes das partes autora e ré. Advirta-se a parte autora que 

deverá convidar e cientificar as testemunhas por ela arroladas para que 

se façam presentes ao ato judicial, conforme dicção do art. 455 do CPC. 

Expeça-se mandado para intimação das testemunhas arroladas pela parte 

ré (art. 455, §4º, IV, do CPC). Destaque-se que o autor e réu ficam 

expressamente advertidos de que a ausência em juízo implicará confissão 

ficta, já que requerido depoimento pessoal de ambos polos da lide. Ciência 

ao Parquet. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000518-56.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIO MARTINS DA ROCHA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL MANIFESTAR, ANTE O DECURSO DE PRAZO PARA A 

PARTE REQUERIDA MANIFESTAR NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000848-19.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. F. P. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Intimar a parte autora, na pessoa de sua advogada, para comparecer à 

Audiência de Conciliação/Mediação designada para o dia 24/5/2018 às 

10h20min na sala de Audiências do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000848-19.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. F. P. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Intimar a parte autora, na pessoa de sua advogada, para que apresente 

com URGÊNCIA o endereço atualizado da parte requerida para intimá-la da 

audiência redesignada.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001366-09.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRÉ FLORES DE OLIVEIRA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA OAB - MT0009079A (ADVOGADO)

SANDRA AGUERO FLORES OAB - 937.713.981-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

GLEYSERSON PORTO RASSI (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Intimar as partes da data da perícia juntada na id. 12914587.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001366-09.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRÉ FLORES DE OLIVEIRA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA OAB - MT0009079A (ADVOGADO)

SANDRA AGUERO FLORES OAB - 937.713.981-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

GLEYSERSON PORTO RASSI (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Intimar a parte requerida, na pessoa de sua advogada, para que 

providencie o pagamento dos honorários períciais no valor de R$ 800,00 

(oitocentos reais) por meio de depósito bancário na seguinte conta: Banco 

do Brasil, Agência. 2226-8, Conta Corrente 14022-8, em nome de 

Gleyserson Porto Rassi, CPF: 934.597.936-00, nos termos do documento 

juntado na id. 12914587.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 102190 Nr: 3096-77.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cesar Stumpf & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Braço Forte Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOELI BOENO CAMARGO PAZ - 

OAB:OAB/RS 34.784

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSICA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 22.870-O

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO 

E NO PRAZO LEGAL, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO APRESENTADA NOS 

AUTOS.
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2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000141-51.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES SIMAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAILY COUTINHO FIGUEIRA OAB - MT0017200S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 1000141-51.2017.8.11.0025; 

Valor causa: R$ 424.206,65; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: ANTONIO GOMES SIMAO Parte Ré: RÉU: DETRAN - MATO 

GROSSO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do 

processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final 

transcrito, para que tome ciência da data designada para realização de 

audiência. Despacho/Decisão: "Vistos em correição. DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento a ser realizada no dia 25 de abril de 2018 às 

14h30min. Intimem-se as partes, bem como as testemunhas arroladas à Id. 

9902865. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Juína/MT, 

12 de março de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito". JUÍNA, 25 de 

abril de 2018. Atenciosamente, FRANKLIN J. ALVES BASTOS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT 

- CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000023-75.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICI ALVES DE ALMEIDA PAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SALVADOR VENDRAMINI PAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR DA CRUZ E SOUZA OAB - MT0003543A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

INTIMAÇÃO Intime-se a parte autora para recolher as custas da diligência 

com a finalidade de cumprimento da ordem de expedição de Ofício para o 

2º Serviço Registral e Notarial de Juína-MT para averbação do divórcio às 

margens do assento de casamento. JUÍNA, 25 de abril de 2018. 

Atenciosamente, FRANKLIN J. ALVES BASTOS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 

78320-000 - TELEFONE: (66) 355661563

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 91291 Nr: 5693-87.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMLDS, JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE ADAME - 

OAB:252199/SP, CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - OAB:20037A/MT, 

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA - OAB:20101/A-MT, LUIZ 

FERNANDO MORAES DE MELLO - OAB:, PEDRO JORGE DE OLIVEIRA 

RODRIGUES - OAB:82.823/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON ANTONIO RAUBER - 

OAB:19692/O

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Cuida-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta por J. M. L. D. S., 

representada por sua genitora I. D. S. L., em desfavor de J. C. D. S., já 

qualificados nos autos.

Em razão da falta de pagamento do débito alimentar, decretou-se a prisão 

civil do Executado em 04/08/2017 (fls. 144/145).

O mandado de prisão foi devidamente cumprido em 20/02/2018, conforme 

certidão da Sra. Oficial de Justiça de fl. 151.

Contudo, às fls. 155/157 adveio aos autos termo de acordo referente ao 

crédito alimentar exequendo, oportunidade em que os acordantes 

requereram a sua homologação judicial e a expedição de alvará de soltura.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Breve relato. Decido.

Depreende dos autos que as partes compuseram amigavelmente, em 

razão disso, a Exequente requer a homologação do acordo acostado aos 

autos às fls. 155/157 com suspensão da execução até o pleno 

cumprimento da obrigação.

Infere-se que a pretensão das partes há de ser acolhida, posto que restou 

evidenciado o resguardo dos direitos da alimentante.

 Desta feita, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes (fls. 155/157) 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

 Por conseguinte, com fulcro no artigo 922 do NCPC, SUSPENDO a 

execução pelo prazo de 06 (seis) meses.

EXPEÇA-SE o ALVARÁ DE SOLTURA.

Ciência ao MPE.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 106321 Nr: 740-75.2015.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMMF, NFDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE ADAME - 

OAB:252199/SP, CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - OAB:20037A/MT, 

GIVAGO DIAS MENDES - OAB:19831-OAB/ES, JAMILLE FERNANDA 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:20101/A-MT, LANAIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/SP 361.730, LUÍS FERNANDO MORAES DE MELLO - 

OAB:19056-B/MT, PEDRO JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES - 

OAB:82.823/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

REQUERER O QUE ENTENDER POR DIREITO, CONFORME DESPACHO DE 

FL. 64.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 47843 Nr: 2252-06.2009.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO MANOEL GOMES NETO, vulgo 

"LAGRECIA"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4889-A/MT

 Cálculo de pena realizado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 3897 Nr: 78-78.1996.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS CAMERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Vistos,

Diante da prisão do acusado, EXPEÇA-SE carta precatória, a fim de 

formalizar sua prisão, intimando-o, pessoalmente, da sentença de 

pronúncia.

OFICIE-SE à SEJUDH para que promova o recambiamento do acusado para 

o Centro de Detenção Provisória - CDP local.

CUMPRA-SE.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 3897 Nr: 78-78.1996.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS CAMERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Código de rastreabilidade: 81120183322242

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 3897.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: Cartório Distribuidor da Comarca de Três Lagoas ( TJMS )

Data de Envio: 25/04/2018 09:56:55

Assunto: URGENTE RÉU PRESO - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA COM 

FINALIDADE DE FORMALIZAR A PRISÃO PROCESSUAL DO SEGREGADO 

BEM COMO INTIMA-LO DA SENTENÇA DE PRONUNCIA PROLATADA NOS 

AUTOS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 126180 Nr: 51-60.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN CARLOS LIMA BATISTA, VAGNER 

GONÇALVES, LUIZ CARLOS SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, CRISTIANO ZANDONÁ - OAB:16.829/MT, 

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - OAB:26319/GO

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DR.CAIO FERNANDO GIANINI LEITE, 

para que proceda com a devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de busca e apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC 

Judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 133189 Nr: 4562-04.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO XAVIER DA SILVA, MAURO SEGA, 

MICHELE ALVES MAGALHÃES LEITE, WILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA, 

LIONEI DE SOUZA NASCIMENTO, JIUMENDES MUSGO DE LIMA, POLIANA 

SILVA, ANTONIO MARQUES TEIXEIRA, FRANCIANNE CAMARGO SERAFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT, AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - 

OAB:15375, CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - OAB:20037A/MT, 

FLÁVIO LEMOS GIL - OAB:14.933-B/MT, LUIS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:OAB/MT 19056/B, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 Intimação do advogado do réu, JIUMENDES MUSGO DE LIMA, para que no 

prazo de 5 (cinco) dias manifeste acerca do endereço da testemunha, 

Sidiney de Paula Ferreira, não localizado pela oficiala de justiça, conforme 

fl. 1068.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109613 Nr: 2408-81.2015.811.0025

 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): ANTONIO JOAO ROSENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato, na pessoa de seu 

Advogado, acerca da Audiência de Instrução e Julgamento designada 

para o dia 22/05/2018 às 15h:30min. Deverá trazer suas testemunhas 

independente de intimação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 125191 Nr: 4527-78.2016.811.0025

 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): EMILY NAITIANY CHAGAS CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMILLE FERNANDA 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:20101/A-MT

 Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus Advogados, acerca da Audiência de Instrução e Julgamento 

designada para o dia 24/05/2018 às 14h:30min. Deverá, a parte ré, trazer 

as suas testemunhas independente de intimação, em caso de não rejeição 

sumária da peça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 125782 Nr: 4811-86.2016.811.0025

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA NUNES SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA RISCAROLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA BISPO GOLO - 

OAB:20.634/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tem o presente a finalidade de intimar a parte Querelante, na pessoa de 

seu Advogado, acerca da Audiência de Instrução e Julgamento designada 

para o dia 24/05/2018 às 16h:30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 110599 Nr: 2849-62.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR FERNANDES DE ARAUJO, 

WEMERSON SANTANDER DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO RENATO RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5789

 Tem o presente a finalidade de intimar os autores do fato, na pessoa de 

seu Advogado, acerca da Audiência de Instrução e Julgamento designada 

para o dia 03/05/2018 às 16h:30min. Deverá trazer suas testemunhas 

independente de intimação, conforme dispõe art. 78 da Lei n° 9.099/95.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109526 Nr: 2336-94.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA RODRIGUES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218

 Tem o presente a finalidade de intimar a parte denunciada, na pessoa de 

seu Advogado, acerca da Audiência de Instrução e Julgamento designada 

para o dia 07/06/2018 às 13h:30min. Deverá trazer suas testemunhas 

independente de intimação, conforme dispõe art. 78 da Lei n° 9.099/95.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 104395 Nr: 4679-97.2014.811.0025

 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 DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR SERIGIOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT
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 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato, na pessoa de 

Advogado, acerca da Audiência de Instrução e Julgamento designada 

para o dia 08/05/2018 às 13:30h. Deverá trazer suas testemunhas 

independente de intimação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 122972 Nr: 3240-80.2016.811.0025

 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): ANDERLEI COLLARES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tem o presente a finalidade de intimar a vitima, na pessoa de seu 

Advogado, acerca da Audiência de Instrução e julgamento designada para 

o dia 03/05/2018 às 13:30h.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 126871 Nr: 491-56.2017.811.0025

 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): MARCOS HENRIQUE CAMARGO CARDOZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato, na pessoa de seu 

Advogado, acerca da Audiência de Instrução e julgamento designada para 

o dia 08/05/2018 às 15:30h.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109606 Nr: 2401-89.2015.811.0025

 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): LUCILEI BARBOZA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR a autora do fato: Lucilei Barboza 

de Souza, na pessoa de seu Advogado, para que compareça a Audiência 

preliminar designada para o dia 28/05/2018 às 08:10H. Devendo ainda 

trazer para a Audiência os autores do fato, haja vista que o endereço 

constante nos autos foi insuficiente para localiza-los, conforme Certidão 

retro expedida pelo Oficial de Justiça. Sendo procedido dessa forma em 

razão de que o próprio Advogado entrou em contato telefônico e afirmou 

que poderia ser feito desta forma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109600 Nr: 2396-67.2015.811.0025

 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): ALCIDES ALVES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR o autor do fato: Alcides Alves de 

Freitas, na pessoa de seu Advogado, para que compareça a Audiência 

preliminar designada para o dia 28/05/2018 às 08:00H. Devendo ainda 

trazer para a Audiência os autores do fato, haja vista que o endereço 

constante nos autos foi insuficiente para localiza-los. Sendo procedido 

dessa forma em razão de que o próprio Advogado entrou em contato 

telefônico e afirmou que poderia ser feito desta forma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109540 Nr: 2350-78.2015.811.0025

 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): GILSON BATEL TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR o autor do fato: Gilson Batel 

Teixeira, na pessoa de seu Advogado, para que compareça a Audiência 

preliminar designada para o dia 28/05/2018 às 07:50H. Devendo ainda 

trazer para a Audiência os autores do fato, haja vista que o endereço 

constante nos autos foi insuficiente para localiza-los. Sendo procedido 

deste modo em razão de que o próprio Advogado entrou em contato 

telefônico e afirmou que poderia ser feito desta forma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109621 Nr: 2416-58.2015.811.0025

 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): NOELI TEREZINHA DAMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR a autora do fato: Noeli Terezinha 

Damer, na pessoa de seu Advogado, para que compareça a Audiência 

preliminar designada para o dia 28/05/2018 às 07:40H. Devendo ainda 

trazer para a Audiência os autores do fato independente de intimação. 

Sendo procedido deste modo em razão de que o próprio Advogado entrou 

em contato telefônico e afirmou que poderia ser feito desta forma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106520 Nr: 863-73.2015.811.0025

 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): ANTONIO CANDIDO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR o autor do fato: Antonio Candido 

Neto, na pessoa de seu Advogado, para que compareça a Audiência 

preliminar designada para o dia 28/05/2018 às 07:30H. Devendo ainda 

trazer para a Audiência os autores do fato, haja vista que o endereço 

constante nos autos foi insuficiente para localiza-los. Sendo procedido 

deste modo em razão de que o próprio Advogado entrou em contato 

telefônico e afirmou que poderia ser feito desta forma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109520 Nr: 2330-87.2015.811.0025

 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): JOSE BARBOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR o autor do fato: Jose Barbosa 

dos Santos, na pessoa de seu Advogado, para que compareça a 

Audiência preliminar designada para o dia 28/05/2018 às 09:20H. Devendo 

ainda trazer para a Audiência os autores do fato, haja vista que o 

endereço constante nos autos foi insuficiente para localiza-los, conforme 

Certidão retro expedida pelo Oficial de Justiça. Sendo procedido dessa 

forma em razão de que o próprio Advogado entrou em contato telefônico e 

afirmou que poderia ser feito desta forma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106480 Nr: 823-91.2015.811.0025

 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): JOAO ABITANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR o autor do fato: João Abitante, na 

pessoa de seu Advogado, para que compareça a Audiência preliminar 

designada para o dia 28/05/2018 às 09:10H. Devendo ainda trazer para a 

Audiência os autores do fato, haja vista que o endereço constante nos 

autos foi insuficiente para localiza-los, conforme Certidão retro expedida 

pelo Oficial de Justiça. Sendo procedido dessa forma em razão de que o 

próprio Advogado entrou em contato telefônico e afirmou que poderia ser 

feito desta forma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106845 Nr: 997-03.2015.811.0025

 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): VALDEMAR GECI TOMAZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR o autor do fato: Valdemar Geci 

Tomazini, na pessoa de seu Advogado, para que compareça a Audiência 

preliminar designada para o dia 28/05/2018 às 09:00H. Devendo ainda 

trazer para a Audiência os autores do fato, haja vista que o endereço 

constante nos autos foi insuficiente para localiza-los, conforme Certidão 

retro expedida pelo Oficial de Justiça. Sendo procedido dessa forma em 

razão de que o próprio Advogado entrou em contato telefônico e afirmou 

que poderia ser feito desta forma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106844 Nr: 996-18.2015.811.0025

 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): VALDIR VILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR o autor do fato: Valdir Villa, na 

pessoa de seu Advogado, para que compareça a Audiência preliminar 

designada para o dia 28/05/2018 às 08:40H. Devendo ainda trazer para a 

Audiência os autores do fato, haja vista que o endereço constante nos 

autos foi insuficiente para localiza-los. Sendo procedido dessa forma em 

razão de que o próprio Advogado entrou em contato telefônico e afirmou 

que poderia ser feito desta forma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106510 Nr: 853-29.2015.811.0025

 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): SALVADOR APARECIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR o autor do fato: Salvador 

Aparecido, na pessoa de seu Advogado, para que compareça a 

Audiência preliminar designada para o dia 28/05/2018 às 08:30H. Devendo 

ainda trazer para a Audiência os autores do fato, haja vista que o 

endereço constante nos autos foi insuficiente para localiza-los, conforme 

Certidão retro expedida pelo Oficial de Justiça. Sendo procedido dessa 

forma em razão de que o próprio Advogado entrou em contato telefônico e 

afirmou que poderia ser feito desta forma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109539 Nr: 2349-93.2015.811.0025

 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): FABIANO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR o autor do fato: Fabiano de 

Souza, na pessoa de seu Advogado, para que compareça a Audiência 

preliminar designada para o dia 28/05/2018 às 08:20H. Devendo ainda 

trazer para a Audiência os autores do fato, haja vista que o endereço 

constante nos autos foi insuficiente para localiza-los, conforme Certidão 

retro expedida pelo Oficial de Justiça. Sendo procedido dessa forma em 

razão de que o próprio Advogado entrou em contato telefônico e afirmou 

que poderia ser feito desta forma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109607 Nr: 2402-74.2015.811.0025

 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): MAGNO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR o autor do fato: Magno Pereira da 

Silva, na pessoa de seu Advogado, para que compareça a Audiência 

preliminar designada para o dia 28/05/2018 às 10:10H. Devendo ainda 

trazer para a Audiência os autores do fato. Sendo procedido dessa forma 

em razão de que o próprio Advogado entrou em contato telefônico e 

afirmou que poderia ser feito desta forma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106468 Nr: 811-77.2015.811.0025

 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): ANTONIO CARVALHO PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR o autor do fato: Antônio Carvalho 

Peres, na pessoa de seu Advogado, para que compareça a Audiência 

preliminar designada para o dia 28/05/2018 às 10:00H. Devendo ainda 

trazer para a Audiência os autores do fato, haja vista que o endereço 

constante nos autos foi insuficiente para localiza-los, conforme Certidão 

retro expedida pelo Oficial de Justiça. Sendo procedido deste modo em 

razão de que o próprio Advogado entrou em contato telefônico e afirmou 

que poderia ser feito desta forma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106843 Nr: 995-33.2015.811.0025

 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): VALDOMIRO DE BORBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR o autor do fato: Valdomiro de 

Borda, na pessoa de seu Advogado, para que compareça a Audiência 

preliminar designada para o dia 28/05/2018 às 09:50H. Devendo ainda 

trazer para a Audiência os autores do fato. Sendo procedido deste modo 

em razão de que o próprio Advogado entrou em contato telefônico e 

afirmou que poderia ser feito desta forma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109523 Nr: 2333-42.2015.811.0025

 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): JOSÉ FRANCISCO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 
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OAB:18218

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR o autor do fato: José Francisco 

de Araújo, na pessoa de seu Advogado, para que compareça a Audiência 

preliminar designada para o dia 28/05/2018 às 09:40H. Devendo ainda 

trazer para a Audiência os autores do fato, haja vista que o endereço 

constante nos autos foi insuficiente para localiza-los, conforme Certidão 

retro expedida pelo Oficial de Justiça. Sendo procedido deste modo em 

razão de que o próprio Advogado entrou em contato telefônico e afirmou 

que poderia ser feito desta forma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109608 Nr: 2403-59.2015.811.0025

 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): MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR a autora do fato: Maria de 

Lourdes Pereira da Silva, na pessoa de seu Advogado, para que 

compareça a Audiência preliminar designada para o dia 28/05/2018 às 

09:30H. Devendo ainda trazer para a Audiência os autores do fato. Sendo 

procedido deste modo em razão de que o próprio Advogado entrou em 

contato telefônico e afirmou que poderia ser feito desta forma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109622 Nr: 2417-43.2015.811.0025

 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): JUAREZ ANTONIO FORTUNATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR o autor do fato: Juarez Antônio 

Fortunatti, na pessoa de seu Advogado, para que compareça a Audiência 

preliminar designada para o dia 28/05/2018 às 11:10H. Devendo ainda 

trazer para a Audiência os autores do fato, haja vista que o endereço 

constante nos autos foi insuficiente para localiza-los, conforme Certidão 

retro expedida pelo Oficial de Justiça. Sendo procedido deste modo em 

razão de que o próprio Advogado entrou em contato telefônico e afirmou 

que poderia ser feito desta forma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109533 Nr: 2343-86.2015.811.0025

 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): BRUNO ALVES LEMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR o autor do fato: Bruno Lemos de 

Souza, na pessoa de seu Advogado, para que compareça a Audiência 

preliminar designada para o dia 28/05/2018 às 11:00H. Devendo ainda 

trazer para a Audiência os autores do fato, haja vista que o endereço 

constante nos autos foi insuficiente para localiza-los, conforme Certidão 

retro expedida pelo Oficial de Justiça. Sendo procedido deste modo em 

razão de que o próprio Advogado entrou em contato telefônico e afirmou 

que poderia ser feito desta forma.

Comarca de Mirassol D'Oeste

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 242865 Nr: 4300-33.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consorcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA ARAUJO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Dama Filho - 

OAB:MT / 4.482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11-546-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 

da requerida, com endereço no Bairro: Morumbi III, Cidade: Mirassol 

d'Oeste/MT, 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.: 170231 Nr: 3778-45.2012.811.0011

 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: Leonardo Vito de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imperio Minerações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Antonio Alvares - 

OAB:3.432, MARCELO SILVA MOURA - OAB:12307, THIAGO CUNHA 

BRESCOVICI - OAB:13.372-E

 Intimar o advogado da parte requerida sobre o r. despacho de fls. 227, 

cujo teor transcrevo:"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."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 178637 Nr: 761-64.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabrieli Ribeiro de Aguiar, Silvana Ribeiro de Jesus

 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): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 27497 Nr: 1388-78.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Almira Maria dos Santos Valentim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, 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): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 76179 Nr: 1558-79.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Rosa de Oliveira

 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 
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legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234098 Nr: 4303-22.2015.811.0011

 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): Joaquim Carlos Cerqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lívia Patriota Holanda de 

Amorim - Procuradora Federal - OAB:25819-D

 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): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 30057 Nr: 722-43.2008.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Intervet do Brasil Veterinária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pro Rural Representação Comercial Ltda - ME, 

Amado Maximo da Silva Junior, Sueli Feotrim dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elza Megumi Lida - OAB:95.740, 

LUCIANA CHADALAKIAN DE CARVALHO - OAB:133551, Mário 

Eduardo L. Matielo - OAB:OAB/SP 72905, Paulo Celso Eichhorn - 

OAB:160412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que dê prosseguimento no feito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 145597 Nr: 3879-19.2011.811.0011

 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: Neuza Barboza Arguelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que os autos foram desarquivados 

e encontram-se nesta Secretaria a disposição, conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 222110 Nr: 4022-03.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->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): Pablo Rodrigo de Brito Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DOS 

SANTOS - OAB:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe o número do Banco 

informado às fls. 114, haja vista que o termo "Cooperativa Sicredi Federal" 

não foi localizado no SISCON, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 27233 Nr: 1134-08.2007.811.0011

 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: Lourenço Francisco Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neula de Fátima Miranda - 

OAB:6.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos verifica-se que os advogados que patrocinam a 

parte autora não possuem procuração com poderes específicos para 

receber quitação, nos moldes do que prescreve o art. 450 da CNGC.

 Deste modo intimo o advogado da parte embargada para que se manifeste 

nos autos sobre o teor desta certidão, no prazo legal

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229115 Nr: 1335-19.2015.811.0011

 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: ECM, LFMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Miranda Gomes de 

Oliveira - Defensora Pública Substituta - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1335-19.2015 .811.0011 Código 229115

ESPÉCIE: Ação de Alimentos

 PARTE REQUERENTE: Eliete Cassiano Medeiros

PARTE REQUERIDA: Ricardo da Costa Siqueira

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Ricardo da Costa Siqueira, Cpf: 

00275881148, Rg: 001364032 SSP MS Filiação: Otaviano Cardoso Siqueira 

e Marina Bispo da Silva, data de nascimento: 15/12/1982, brasileiro(a), 

natural de Três lagoas-MS, , Endereço: Rua 15 de Junho, Nº 1.376, Bairro: 

Santa Rita, Cidade: Três Lagoas-MS

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 2 de abril de 2018.

 Edmilson Barbosa da Silva

 Gestor Adm 3

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 259109 Nr: 1466-86.2018.811.0011

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública, Gutemberg de Lucena Almeida 

Delegado de Policia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIO LIMA DOS SANTOS - 

OAB:23057

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Cumprimento de Mandado de Prisão – Cód. 259109

 Flagrado: JAIR DO NASCIMENTO

 Presentes:

Juiz de Direito: Dr. Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Promotor de Justiça: Dr. Osvaldo Moleiro Neto

Defensor Público: Dr. Ubirajara Vicente Luca

Flagrado: Jair do Nascimento

Aos dezessete dias do mês de abril 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 
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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, aguarde-se o aporte do inquérito policial.

Com a vinda deste e translado de cópias da peças essenciais, 

arquive-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

JAIR DO NASCIMENTO

 Custodiado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 259265 Nr: 1549-05.2018.811.0011

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIO LIMA DOS SANTOS - 

OAB:23057

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 259265

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS em favor de NESCI 

SILVESTRE, KALLINY SILVESTRE DA SILVA e KAMILLI SILVESTRE DOS 

SANTOS, perseguido pela Autoridade Policial, em desfavor de JAIR DO 

NASCIMENTO, ante a alegação de agressões físicas, ameaças e abusos 

sexuais.

Decido.

As denominadas medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 

11.340/2006 (Lei Maria da Penha) têm o fim precípuo de preservar a 

integridade física e psicológica da mulher e, no mais das vezes, da prole, 

contra toda e qualquer espécie de violência perpetrada pelo agressor (art. 

5º). A referida lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher, conforme prevê o art. 1º.

É o caso dos autos, vez que consta do relato das ofendidas que o 

agressor abusa sexualmente das menores e que a avó presenciou 

algumas situações, fazendo com que o implicado lhe agredisse, 

proibindo-a de sair de sua residência com receio de que esta viesse a 

denunciá-lo.

Outrossim, consigno que em crimes praticados no âmbito doméstico, na 

maioria das vezes clandestinos, sem testemunhos, a palavra da vítima tem 

grande valia e é justificante, por si, para impor ao ofensor medidas 

cautelares visando preservar a sua integridade física e psíquica.

As medidas protetivas de urgência, por sua própria denominação, 

pressupõem situação de conhecimento imediato, risco atual ou iminente 

agressão, não comportando maior lastro probatório para o seu 

deferimento.

Ademais, destaca-se que a Lei nº 11.340/06, na tentativa de melhor 

proteger a mulher no ambiente doméstico e familiar, possibilita ao 

magistrado aplicar medidas de proteção independentemente de audiência 

das partes e em qualquer fase processual, até mesmo antes do inquérito 

policial, como ocorre no caso vertente.

Ante o exposto, com base no art. 22 da Lei nº 11.340/06, CONCEDO, pelo 

prazo de 06 (seis) meses a contar desta data, as seguintes MEDIDAS 

PROTETIVAS DE URGÊNCIA e determino:

 • ao agressor o afastamento IMEDIATO do lar, domicílio ou local de 

convivência com as ofendidas (art. 22, II);

• ao agressor a proibição de aproximar-se, no limite de 500 metros, das 

vítimas, de sua família e das testemunhas por qualquer meio de 

comunicação (art. 22, III, alíneas “a” e “b”);

• a proibição do agressor de frequentar a residência das ofendidas e de 

seus familiares, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica 

(art. 22, III, alínea “c”).

Extraia-se cópia dos autos para o Ministério Público tomar as medidas que 

entender cabíveis, tendo em vista que houve relatos das menores de 

possível abuso sexual por parte do agressor, motivo pelo qual podem se 

encontrar em situação de risco.

Deixo de aplicar a requerida medida de restituição de proibição temporária 

para celebração de atos e contratos com relação às menores, pois, por 

hora não vislumbro nos autos, elementos probatórios, ou mesmo 

informações mínimas suficientes a possibilitar a apreciação do pedido por 

este juízo. Reserva-se ainda à ofendida Nesci Silvestre a opção de 

ingressar com pedido específico na esfera civil, onde as razões de fato e 

direito poderão ser analisadas com as cautelas necessárias.

 DETERMINO ao Oficial de Justiça responsável pelo feito que LAVRE 

TERMO circunstanciado do ocorrido, ficando desde já autorizado o reforço 

policial para cumprimento da medida. FRISE-SE AO AGRESSOR QUE O 

DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS SUPRADEFERIDAS 

IMPORTARÁ EM SUA PRISÃO.

SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO.

Acaso a situação de risco se mantenha até a data final da vigência desta 

decisão, isto é, 19/10/2018, poderão as vítimas comparecer em balcão de 

Secretaria e justificadamente postular a continuação das medidas, 

devendo assim proceder nos 30 (trinta) últimos dias do prazo para o fim 

das medidas, é dizer, entre os dias 19/09/2018 e 18/10/2018.

Cuidando-se de ação cautelar satisfativa atípica, de cunho eminentemente 

provisório, precário, excepcional, unilateral e de urgência, extingo o feito 

com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

Notifiquem-se pessoalmente as vítimas e o requerido para conhecimento e 

cumprimento desta sentença.

Havendo interesse na revogação da medida por parte das vítimas, as 

mesmas deverão manifestar seu intento diretamente no balcão da 

Secretaria. Em caso de irresignação/discordância pelo requerido, deverá 

comparecer aos autos por meio de advogado constituído ou Defensoria 

Pública.

Ciência ao Ministério Público.

Após a intimação das vítimas e do requerido, arquivem-se os autos.

Não sendo localizado o requerido, intimem-se as vítimas para, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresentar o endereço atualizado. Escoado o prazo ou 

sendo desconhecido o endereço pela vítima, abram-se vistas ao Ministério 

Público para fornecê-lo, no mesmo prazo. Se o Parquet não apresentar o 

endereço no prazo estipulado, arquivem-se os autos.

Resta a presente sentença proferida com a cláusula “rebus sic stantibus”, 

de modo que, diante de qualquer alteração fática, não obstante o 

arquivamento dos autos, seus termos poderão ser modificados.

Havendo requerimento de quaisquer das partes, desarquivem-se e 

voltem-me conclusos.

P.R.I.C.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 245331 Nr: 729-20.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademilson Luiz Borba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
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COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 60 DIAS

 AUTOS Nº 729-20.2017.811.0011

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Ademilson Luiz Borba

INTIMANDO: Réu(s): Ademilson Luiz Borba, Cpf: 00019848102, Rg: 

1557713-9 SSP MT Filiação: João Vieira Borba e de Antonia Perpétua 

Borba, data de nascimento: 09/04/1983, brasileiro(a), natural de Mirassol 

d´oeste-MT, convivente, ajudante de produção / desempregado

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença de fls. 80/84, proferida 

nos autos e a seguir transcrita.

 (..) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva 

contida na denúncia, para CONDENAR o réu ADEMILSON LUIZ BORBA, 

devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 21, 

caput, da Lei 3.688/41 por 02 (duas) vezes em concurso material de 

delitos e ABSOLVÊ-LO do delito previsto no art. 147, caput, do Código 

Penal, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal.Tendo em vista que as penas cominadas nos 02 (dois) delitos em 

que o acusado fora condenado são idênticas até mesmo em suas 

circunstâncias, passo a dosá-las em conjunto, seguindo-se o disposto no 

art. 68 do Código Penal.Das contravenções penais de vias de fato - 

prevalecendo-se de relações domésticas - (art. 21, caput, da LCP).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; deixo de valorar os antecedentes 

encartados às fls. 49/49-vº por força da súmula 444 do STJ; a conduta 

social não há como aferir dos autos, de modo que não deve ser valorada 

negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da 

personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; o motivo do 

crime consistiu na intimidação da vítima, o qual já foi punido pelo delito de 

vias de fato, de modo que deixo de valorá-lo, sob pena de incorrer em bis 

in idem; as circunstâncias do delito estão relatadas nos autos, nada tendo 

a valorar negativamente; 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 

inexistência de circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a 

pena-base no mínimo legal, em 15 (quinze) dias de prisão simples.Não há 

atenuante a ser valorada, contudo há as agravante previstas no art. 61, I, 

do CP (reincidência), em virtude da sentença condenatória nos autos 

31984 [2175-73.2008.811.0011] (fls. 49/49-vº), que teve a pena extinta 

por integral cumprimento no processo sob o código 149647 

[102-89.2012.811.0011] no dia 26/07/2014, bem como a de prevalecer-se 

de relações domésticas, prevista no art. 61, II, “f” também do Código Penal, 

motivo pelo qual agravo a pena do réu para chegar à pena intermediária de 

01 (um) mês e 05 (cinco) dias de prisão simples.Não há causa de 

diminuição da pena, tampouco de aumento, pelo que fixo a pena definitiva 

do réu em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de prisão simples.DO CONCURSO 

MATERIAL DE CRIMES (ART. 69, CP)Em sendo aplicável ao caso a regra 

prevista no art. 69 do Código Penal (concurso material), fica o réu 

condenado, definitivamente, a pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de 

prisão simples.Considerando que o réu é reincidente, conquanto a pena 

ser inferior a quatro anos, fixo como regime inicial de cumprimento de pena 

o semi-aberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, e §3°, do Código 

Penal.Sendo o réu reincidente e o delito ter sido cometido com violência 

contra a mulher, torna-se inadmissível a substituição de que se refere o 

art. 44 do CP, bem como a suspensão condicional da pena prevista no art. 

77 do CP.O réu poderá recorrer em liberdade, tendo em vista que o regime 

de cumprimento da pena fixado foi o semi-aberto.Quanto à indenização 

mínima a ser arbitrada em favor da vítima, nos termos do art. 387, IV, do 

CPP, deixo de fixá-la uma vez que não houve pedido por parte do 

Ministério Público, o que obstou a formação do contraditório e da ampla 

defesa, razão pela qual não pode ser concedida de ofício.Isento o réu do 

pagamento de custas 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 

ident i f icação estadual  e federal ;Publ ique-se.  Regist re-se . 

Intimem-se.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 29 de agosto de 2017.Jean 

Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Regina de Lzari 

Onorio, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 25 de abril de 2018.

Luiz Flávio dos Reis Lemes

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 192528 Nr: 3233-38.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Emidio Escorse

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:, Taiza Borges Bernardes - OAB:14399

 Intimar a advogada TAIZA BORGES BERNARDES, OAB N. 14399, para 

proceder a devolução do Processo n. 3233-38.2013.811.0011 - ID. 

192528, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 197227 Nr: 4239-80.2013.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Manoel Orlando

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 23/05/2018, às 14h50min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 197227 Nr: 4239-80.2013.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Manoel Orlando

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 Intimar a advogada do acusado para tomar conhecimento que foi 

expedido Carta Precatória à Comarca de Sapezal-MT, com a finalidade de 

inquirir a vitima Paulo Augusto de Oliveira Orlando.

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000633-20.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CEU AZUL - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 

AGROPECUARIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO JESUS BORDIGNON OAB - PR39986 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO BONAMIGO (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos etc. Intime-se a parte autora para no prazo de 30 dias 

comprovar o recolhimento das custas processuais. Cumpra-se. Às 
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providências. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000550-04.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUM AGRO PECUARIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA OAB - MT0004130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO CANDIDO DE SOUZA (EXECUTADO)

ROSANGELA DA SILVA E SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos em correição, etc. Nos moldes do artigo 829 e seguintes do 

Código de Processo Civil, cite-se a parte Executada para os atos desta 

ação, a fim de que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da 

dívida. Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, consignando-se que, no caso de integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade 

(artigo 827, “caput”, e § 1°, do CPC). Caso não haja pagamento no prazo 

estabelecido, proceda ao oficial de justiça à penhora de tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, efetuando-se a sua avaliação, 

com a lavratura do respectivo auto, intimando-se a parte Executada dos 

atos praticados, bem como o respectivo cônjuge, em se tratando de bem 

imóvel. Em não sendo localizados bens passíveis de penhora da parte 

Executada, intime-se a parte Exequente a se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias. Intime-se a parte Exequente para recolher as custas de 

diligência do oficial de justiça no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

não cumprimento de mandado. O cumprimento da diligência realizar-se-á 

na forma do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000611-59.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR NUNES SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA OAB - MT23578/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELLY EVANGELISTA SOARES (RÉU)

DOUGLAS EVANGELISTA SOARES (RÉU)

Guilherme Evangelista Soares (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos em correição, etc. Trata-se de Ação de Exoneração de 

Pensão Alimentícia, ajuizada por Valdecir Nunes Soares em desfavor da 

Douglas Evangelista Soares e outros. Defiro a justiça gratuita. Nos termos 

do art. 334 e seguintes do Código de Processo Civil, designo o dia 09 de 

julho de 2018, ás 15h30min horário oficial do Mato Grosso, para audiência 

de conciliação pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca de Nova Mutum/MT. Cite-se e intime-se a parte Requerida, 

no endereço disposto na inicial, bem como notificando-a para comparecer 

à audiência de conciliação acompanhada de Advogado para que, 

querendo, responda à presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, 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 Por fim, 

conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000500-75.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE BRANCALIONE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI OAB - MT18783/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON GREGORIO LUNDQUIST NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

Sentença. Vistos em correição, etc. Trata-se de Execução ajuizada por 

Luis Henrique Brancalione, em desfavor de Gerson Gregorio Lundquist 

Neto. Vislumbra-se que parte Autora postulou pela desistência da ação, 

pugnando, portanto, pela extinção do feito. Nestes termos, tendo em vista 

que sequer houve a citação da parte Requerida, HOMOLOGO a 

desistência requerida, e por corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nem honorários, tendo em vista que houve 

erro na distribuição, conforme se verifica na exordial esta deveria ser 

direcionada aos juizados. Torno sem efeito a distribuição da ação. Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000500-75.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE BRANCALIONE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI OAB - MT18783/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON GREGORIO LUNDQUIST NETO (EXECUTADO)

 

Sentença. Vistos em correição, etc. Trata-se de Execução ajuizada por 

Luis Henrique Brancalione, em desfavor de Gerson Gregorio Lundquist 

Neto. Vislumbra-se que parte Autora postulou pela desistência da ação, 

pugnando, portanto, pela extinção do feito. Nestes termos, tendo em vista 

que sequer houve a citação da parte Requerida, HOMOLOGO a 

desistência requerida, e por corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nem honorários, tendo em vista que houve 

erro na distribuição, conforme se verifica na exordial esta deveria ser 

direcionada aos juizados. Torno sem efeito a distribuição da ação. Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49948 Nr: 1022-66.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETEM - Empresa de Transmissão de Energia do Mato 

Grosso S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERCOOP - Integração das Coop. do Médio 

Norte do Estado de MT Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Pedroso Dias de 

Almeida - OAB:MT 6.910, Renato de Perboyre Bonilha - OAB:MT 

3.844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE em razão da ausência do cadastro neste processo no 

Sistema Apolo do(s) advogado(s) da parte autora, e em observância ao(s) 

substabelecimento(s)/procuração apresentados até a presente data, 

encaminho estes autos para NOVA expedição de matéria a imprensa com 

a mesma finalidade da intimação anterior (DJE 9944), agora com os 

referidos cadastros devidamente atualizados, da parte dispositiva da 

sentença de fls. 144/147, verbis: "(...) Decido.

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

por Empresa Brasileira de Energia de Mato Grosso S. A. – ETEM, 

qualificada nos autos, em face de Intercoop – Integração das 

Cooperativas do Médio Norte do estado de Mato Grosso Ltda, qualificada 

nos autos, com em consequência, julgo extinto o processo com resolução 

do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

para:

CONFIRMAR a decisão que antecipou os efeitos da tutela, às fls. 113/116;

DETERMINAR a constituição da Servidão Administrativa da área requerida 
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na petição inicial em favor da parte requerente, conforme imissão já 

efetuada à fl. 122;

DECLARAR como devido o valor de R$ 18.251,87, referente a 100% (cem 

por cento) do valor da avaliação, em favor da requerida;

DETERMINAR o levantamento desse valor em favor do requerido, 

intimando-o para informar conta bancária para transferência do valor 

depositado à fl. 118/119.

 Ante a sucumbência da parte requerida, condeno-a em custas e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) do 

valor da causa atualizado, com fundamento no art. 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil.

P. I. C.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo.

 Às providências. Com urgência. (...)"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 115283 Nr: 1482-09.2018.811.0086

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: REVK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM - 

OAB:21907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.Trata-se de Ação de Regulamentação de Guarda 

ajuizada por Ronaldo Estanislau Vissovatti Kanieski, em desfavor de 

Vanderlize Scherer da Silva, com relação à guarda do menor Luan Vítor 

Scherer Kanieski. Com a inicial (fls. 05/09v), juntou documentos às fls. 

10/15.Vieram-me os autos conclusos.É o breve relatório. Decido.Pois 

bem.Defiro o pedido da gratuidade da justiça, conforme art. 98 do Código 

de Processo Civil.Em virtude de a presente ação tramitar em segredo de 

justiça, conforme ressai do artigo 189, inciso II, do Código de Processo 

Civil, determino que o cartório tome as devidas cautelas.DETERMINO que 

seja realizado Estudo Psicossocial pelo Setor Multidisciplinar desta 

Comarca junto à residência de ambas as partes, no prazo de 30 (trinta) 

dias para cumprimento da determinação, devendo as “experts” guardarem 

observância e consideração quanto aos fatores sociais, ambientais e 

pessoais vivenciados pelos genitores e pelo infante. Com o aporte do 

respectivo estudo, e após a realização da audiência de conciliação, dê-se 

vistas dos autos ao Ministério Público, voltando-me conclusos em seguida 

para deliberação. Das Ações de Família.Tendo em vista que, por ora, 

somente a parte postulante informou desinteresse na conciliação, nos 

termos dos arts. 694 e 695 do Código de Processo Civil, designo audiência 

de mediação/conciliação para o dia 25 de junho de 2018, às 16h30min 

(horário oficial de Mato Grosso) pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Nova Mutum/MT.Cite-se a parte 

Requerida, no endereço disposto no mandado, bem como notificando-a 

para comparecer à audiência de mediação acompanhada de Advogado 

para que, querendo, responda à presente ação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, 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.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114493 Nr: 1013-60.2018.811.0086

 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: LBP, SPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kelly Cristina Franz Cordeiro 

Gogolin - OAB:OAB/MT 24.358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, em consonância 

com o art. 98, CPC.

 Dessume-se dos autos que já restou estabelecida pensão alimentícia 

mediante acordo realizado no CEJUSC (fls. 25/25v), vislumbra-se inclusive 

mediante análise do Sistema Apolo que encontra-se em trâmite perante 

este juízo as ações de Código n. 110285 e n. 110287, envolvendo as 

mesmas partes, onde a postulante requer a Execução de Alimentos.

 Deste modo, o presente feito deve tramitar como “ação revisional de 

alimentos, guarda e regulamentação de visita” caso a parte demandante 

pretenda majorar o quantum já fixado anteriormente, de modo que desde 

logo deixo consignado que tenho pela possibilidade da cumulação de 

pedidos desde que observado o rito ordinário, mormente por não se 

vislumbrar prejuízo ao menor.

 Nestes termos, INTIME-SE a parte demandante para promover a 

adequação do pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, dadas as 

considerações mencionadas alhures.

 O não cumprimento da emenda acarretará o indeferimento da petição 

inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 54524 Nr: 2005-31.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egon Hoepers

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela Estado de Mato 

Grosso em desfavor de Egon Hoepers.

 Às fls. 21/22 a parte Executada informou que efetuou o pagamento do 

débito fiscal e requereu a intimação da Exequente para confirmar tal 

pagamento, com a posterior extinção do feito.

 Às fls. 27 vislumbra-se que a parte Exequente recebeu vistas dos autos, 

e permaneceu inerte.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório. Fundamento e Decido.

 Pois bem.

 Tendo em vista que a parte Executada alegou a negociação e pagamento 

do débito exequendo, e que instada a se manifestar a parte Exequente 

permaneceu inerte, presume-se que de fato houve o adimplemento dívida 

executada nestes autos, o que é ratificado pelos documentos de fls. 

24/26.

Assim, considerando o adimplemento pela parte Executada da obrigação, 

a extinção da demanda é medida que se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, com resolução de 

mérito, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes pela parte Executada, pelo princípio da 

causalidade. Sem honorários.

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos.

 Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 115302 Nr: 1492-53.2018.811.0086

 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: Maria de Lourdes Ferreira Luis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604, Thiago Pertile Borda - OAB:MT 21.017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação Condenatória de Reposição de Subsídios ajuizada por 

Maria de Lourdes Ferreira Luis, em desfavor de Município de Nova Mutum, 

ambos já qualificados nos autos.

 Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, em consonância com o art. 

98, CPC.
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 Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de evidência 

formulado na exordial, mormente por considerar o disposto no art. 1º, 

parágrafo 3º da Lei n. 8.437/92.

 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.

Com o decurso do prazo da contestação, e no intento de facilitar a adoção 

das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 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 

prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para, querendo, se 

manifestar no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

Em seguida, imediatamente conclusos para deliberação.

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.: 114827 Nr: 1227-51.2018.811.0086

 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: Gomes Comércio e Acessórios para Antenas Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Garcia Barkert Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO HORA CARDOSO - 

OAB:259805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, INDEFIRO o pedido de pagamento das custas ao final ante a 

ausência de previsão legal, de modo que a disposição prevista na CNGC, 

especificamente em seu art. 468, somente se refere à possibilidade de 

parcelamento.

 Deste modo, tendo em vista a certidão de fls. 10, INTIME-SE a parte 

Requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o 

recolhimento das custas processuais devidas, sob pena de cancelamento 

da distribuição (art. 290 CPC).

Em igual prazo, deve a parte postulante proceder à emenda da inicial, 

mormente para fins de acostar aos autos o respectivo instrumento 

procuratório, sob pena de indeferimento da exordial nos moldes do art. 

321, CPC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71858 Nr: 370-78.2013.811.0086

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRFZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAZ

 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: Fábio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:MT 6.848, Thiago Affonso Diel - OAB:19.144 / MT

 Vistos em correição, etc.

Em consonância com os termos da decisão de fls. 64 e ante as 

informações prestadas às fls. 68/69, bem como por considerar que 

instado a se manifestar, o peticionário de fls. 59/60 deixou transcorrer in 

albis o prazo para manifestação (fls. 72), deixando de contraditar os 

motivos expedidos pela Sra. Cartorária, INDEFIRO o pleito de fls. 59/60.

 De mais a mais, tendo em vista que o feito já se encontra sentenciado, 

arquivem-se os autos procedendo-se com as baixas e anotações 

necessárias.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 39909 Nr: 2772-11.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ribeiro S/A Comércio de Pneus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neri Alberto Radetzke

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Alberto Rodrigues - 

OAB:OAB/PR 20906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçã vigente e do artigo 1.210 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para que comprove 

nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o pagamento das custas de preparo 

e distribuição da Carta Precatória expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 115097 Nr: 1387-76.2018.811.0086

 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: MVDU, MVDU, LD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrielle Faccio - OAB:MT 

22.700, Jonas Henrique Meldola da Silva - OAB:MT 15.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, JULGO EXTINTO a presente Ação de Inventário 

proposta por Marcos Vinicius Dias Ulbrik e Maria Vitória Dias Ulbrik, neste 

ato representados por Loreni Dias, sem resolução de mérito, nos termos 

do art. 485, V, do Código de Processo Civil. Sem custas ante a concessão 

da gratuidade da justiça conferida a parte postulante. Incabíveis 

honorários. Após o trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os 

autos, fazendo-se as necessárias anotações.Publ ique-se . 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112306 Nr: 7179-45.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmosa Alice da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Correa - 

OAB:MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco Bradesco 

S/A, em desfavor de Carmosa Alice da Silva.

 Intime-se a parte Requerente a fim de emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para fins de comprovar se a parte Requerida fora 

devidamente notificada acerca da mora, ou que foram tomadas as 

providências devidas para tal fim, bem como para instruir o feito com 

instrumento procuratório e com o contrato no intuito de comprovar a 

relação jurídica entre as partes.

 O não cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento da 

petição inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil.

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.: 115519 Nr: 1584-31.2018.811.0086

 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
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 PARTE AUTORA: ANdA, MAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pedido de gratuidade judiciária, nos termos do art. 98 do Código 

de Processo Civil.

Em virtude de a presente ação tramitar em segredo de justiça, conforme 

ressai do artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil, determino que o 

cartório tome as devidas cautelas.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para, querendo, se manifestar 

no prazo legal, requerendo o que entender de direito, a teor do art. 698 do 

Código de Processo Civil.

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.: 73764 Nr: 2279-58.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon Cristiano Buss, Adir Freo, Lucinete 

Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamill Santana Castro e Silva - 

OAB:11887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Indefiro, por ora, o pleito de fls. 51, mormente pelo fato de que os 

Executados Adir Freo e Lucinete Maria da Silva ainda não foram 

localizados, bem como não possuem advogado constituído nestes autos.

 De mais a mais, tendo em vista a retirada da Carta Precatória de fls. 50 

(vide fls. 50v), INTIME-SE a parte Exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove que houve a distribuição da missiva.

 Em sendo comprovada a respectiva distribuição nos moldes descritos 

acima, desde logo determino que OFICIE-SE ao Juízo Deprecado (fls. 50), 

solicitando informações quanto ao cumprimento da carta precatória.

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51748 Nr: 2771-21.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bolivar Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Antonio Dantas Silva - 

OAB:255381-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista o teor da manifestação de fls. 98/98v, REVOGO a decisão 

de fls. 96, porquanto desnecessária a intimação pessoal da parte 

Exequente por ora.

 De mais a mais, vislumbra-se dos autos que, requerido o cadastramento 

de restrição via Sistema Renajud do veículo constante no termo de fls. 

70/71, foi constatado conforme fls. 92 que o referido veículo não se 

encontrava registrado em nome da parte Executada. Para ratificar tal 

informação, segue anexo extrato do Sistema Renajud.

 Diante de tal informação, tenho como prejudicado o pedido de fls. 95, 

razão pela qual DETERMINO a intimação da parte Exequente para se 

manifestar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito.

Com o transcurso do prazo, voltem-me conclusos.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 107588 Nr: 4736-24.2017.811.0086

 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: Mafra S/A Agropecuária, Luciana Gualda dos Santos 

Sasso, Sidinei Righini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.C. Teixeira da Costa - ME

 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:

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista o termo de audiência de fls. 61, tendo sido prejudicada a 

solenidade outrora aprazada em razão da ausência de citação da parte ré, 

REDESIGNO a audiência para o dia 09 de Julho de 2018 às 13h30min 

(horário Oficial de Mato Grosso) pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Nova Mutum/MT.

 Cite-se a parte Requerida nos moldes delineados na decisão inicial (fls. 

42/45), contudo, observando-se o endereço indicado às fls. 65.

 Intime-se a parte Autora.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113959 Nr: 712-16.2018.811.0086

 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: Marcelo Lago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Revenda Multimarcas Comercialização de 

Veiculos Ltda - EPP, Juliana Martins Rebequi, Banco J. Safra S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE ABREU PREUSS - 

OAB:MT 22.285, Pedro da Fonseca e Silva Neto - OAB:OAB/MT 

22.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição etc.

De proêmio, com a devida vênia a parte Requerente, impossível o 

deferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Como se sabe, tal benefício se estende apenas àqueles necessitados, 

sem condições para o pagamento das custas processuais sem o 

consequente prejuízo ao seu sustento ou de sua família.

Não é o que ocorre com a parte Requerente, uma vez que, não demonstra 

ser pessoa de pequeno porte financeiro que necessita de justiça gratuita, 

tendo em vista que conforme documento de fls. 29, resta comprovado que 

recebe como salário base R$ 4.802,19 (quatro mil oitocentos e dois reais e 

dezenove centavos ao mês), valores não condizentes com aqueles que 

tem direito a gratuidade de justiça.

 Assim, é evidente que se mostra capaz de recolher às custas 

necessárias ao recebimento e processamento de sua pretensão, haja 

vista, não ter condão para gratuidade processual.

 INDEFIRO, pois, o pedido de gratuidade da justiça.

INTIME-SE a parte Exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

promova o recolhimento das custas processuais. O não recolhimento das 

custas ocasionará a extinção do processo sem resolução do mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114728 Nr: 1159-04.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vital José Fialho Velho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ataide Sandoval Moreira, Maria Cecilia Franco 

Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francsico Antonio Martins 

Costa Motta - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 
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expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 87274 Nr: 3264-56.2015.811.0086

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edegar Luis Tombini, Doroteia Gnoatto Tombini

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Considerando o endereço apresentado à fl. 185, suspendo a pesquisa 

determinada à fl. 184.

Ademais, defiro o requerimento de fl. 185, cumpra-se nos termos ali 

delineados.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 36928 Nr: 3223-70.2007.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Capocci, Terezinha Capocci

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massa Falida de Olvepar S.A. - Indústria e 

Comércio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIA CARLOTA 

GONÇALVES VILELA - OAB:MT 13.206, LUIZE CALVI MENEGASSI - 

OAB:MT 13.700

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista que o lapso temporal entre o peticionamento de fls. 157 e a 

presente data superou o prazo de suspensão pretendido, INTIME-SE a 

parte Autora, por intermédio do seu advogado constituído nos autos, para 

que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito.

 Após, voltem-me imediatamente conclusos para deliberação.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 40158 Nr: 3124-66.2008.811.0086

 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: Fazenda Mãe Margarida S/A, Luiz Capocci

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Sistema S/A, Lairto João Sperandio, 

Anédio Aparecido Tosta, Erney Martins Sperandio, Lorival Antonio 

Sperandio, Marilda Garofalo Sperandio, Donizete Aparecido Candido 

Narciso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7023-B, Leonardo Trevisan - OAB:77202/RS, Rafael Pivetta Gavlinski 

- OAB:9.536/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:MT 14.449, Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:MT 2297, Sem 

adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista a certidão de fls. 464v, intime-se a parte Embargante para 

que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito.

 Após, voltem-me imediatamente conclusos para deliberação.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114390 Nr: 958-12.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro Erison Zavelinski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Constância de Oliveira, Katiuli Moura 

Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Feitosa Beltrão - 

OAB:MS/12.491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em complemento ao conteúdo da decisão à fl. 27 no que concerne a 

intimação da testemunha, cabe ao Advogado que a arrolar proceder com a 

sua intimação, sob pena de considerar o não comparecimento como 

desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 3°, do Código de 

Processo Civil, devendo o Advogado comprovar no prazo de 5 (cinco) 

dias a necessidade de intimação por oficial de justiça, desde que de forma 

fundamentada e de acordo com a legislação, ressalvada as hipóteses 

legais, quando, então, expeça-se o respectivo mandado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114287 Nr: 889-77.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imobiliaria Mult Corretora Ltda. - Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mississipi Empreendimento Imobiliários Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA FREITAS DA SILVA - 

OAB:19578/O, WILSON RODRIGUES FONTELLI - OAB:8188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Bruno Engel Junior - 

OAB:8013

 Vistos, etc.

Em complemento ao conteúdo da decisão à fl. 15 no que concerne a 

intimação da testemunha, cabe ao Advogado que a arrolar proceder com a 

sua intimação, sob pena de considerar o não comparecimento como 

desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 3°, do Código de 

Processo Civil, devendo o Advogado comprovar no prazo de 5 (cinco) 

dias a necessidade de intimação por oficial de justiça, desde que de forma 

fundamentada e de acordo com a legislação, ressalvada as hipóteses 

legais, quando, então, expeça-se o respectivo mandado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114261 Nr: 871-56.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caramuru Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Riquetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Manoel Júnior - 

OAB:3284-B, Nelson Aparecido Manoel Júnior - OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICOMEDES LINDOLFO 

FREITAS NETO - OAB:9.277

 Vistos, etc.

Em complemento ao conteúdo da decisão à fl. 30, no que concerne a 

intimação da testemunha, cabe ao Advogado que a arrolar proceder com a 

sua intimação, sob pena de considerar o não comparecimento como 

desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 3°, do Código de 

Processo Civil, devendo o Advogado comprovar no prazo de 5 (cinco) 

dias a necessidade de intimação por oficial de justiça, desde que de forma 

fundamentada e de acordo com a legislação, ressalvada as hipóteses 

legais, quando, então, expeça-se o respectivo mandado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114475 Nr: 1002-31.2018.811.0086
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cirilo Wanderlei Ferst

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 Vistos, etc.

Em complemento ao conteúdo da decisão à fl. 38, no que concerne a 

intimação da testemunha, cabe ao Advogado que a arrolar proceder com a 

sua intimação, sob pena de considerar o não comparecimento como 

desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 3°, do Código de 

Processo Civil, devendo o Advogado comprovar no prazo de 5 (cinco) 

dias a necessidade de intimação por oficial de justiça, desde que de forma 

fundamentada e de acordo com a legislação, ressalvada as hipóteses 

legais, quando, então, expeça-se o respectivo mandado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108007 Nr: 4961-44.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rede Brasil Maquinas S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Odete Oliveira Garcia, Outros, Rogerio 

Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Coelho Barbosa Tenuta - 

OAB:MS/8.962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos, etc.

Em complemento ao conteúdo da decisão à fl. 40, no que concerne a 

intimação da testemunha, cabe ao Advogado que a arrolar proceder com a 

sua intimação, sob pena de considerar o não comparecimento como 

desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 3°, do Código de 

Processo Civil, devendo o Advogado comprovar no prazo de 5 (cinco) 

dias a necessidade de intimação por oficial de justiça, desde que de forma 

fundamentada e de acordo com a legislação, ressalvada as hipóteses 

legais, quando, então, expeça-se o respectivo mandado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86796 Nr: 2966-64.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva Pimentel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Pereira Muller - 

OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:MT 13.245-A

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora para que apresente 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 84963 Nr: 1927-32.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Laurini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embratel TVSAT Telecomunicações S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francys Ricardo Menegon - 

OAB:13640-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora para que apresente 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 105969 Nr: 3833-86.2017.811.0086

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Caneppele, Amauri Fornari, Inês Scherpinski 

Fornari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eudes Gomes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594, Maite Martina Santana e Santos Benevides - OAB:MT 21.954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Rodrigues Fontelli - 

OAB:MT 8188-B

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Procedimento de Tutela Cautelar Requerida em Caráter 

Antecedente proposta por Gilberto Caneppele, Amauri Fornari e Inês 

Scherpinski em desfavor de Eudes Gomes Pereira.

Com o regular trâmite da demanda às fls. 79/84, fora deferido o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência para fins de determinar a 

suspensão dos protestos objeto dos protocolos n. 52814 e 52815 do 

Cartório do 2° Ofício de Nova Mutum/MT.

Não resignada com a r. decisão a parte Requerida interpôs o Recurso de 

Agravo de Instrumento n. 1012204-86.2017.811.0000, vide fls. 213/222.

Em análise do citado agravo, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso indeferiu a tutela recursal liminar para fins de determinar a 

manutenção da decisão atacada, vide documento anexo.

No julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 

1012204-86.2017.811.0000, o TJMT negou-lhe provimento, mantendo 

incólume a decisão inicial proferida às fls. 79/84, conforme documentos às 

fls. 224/232.

Desta forma, dê-se fiel cumprimento ao determinado na decisão às fls. 

79/84, no tocante a ordem de suspensão dos citados protestos.

De mais a mais, denota-se que às fls. 92/97, a parte Requerente formulou 

pedido de aditamento da exordial, contudo, o Requerido Eudes Gomes 

Pereira já fora devidamente citado, inclusive apresentou contestação às 

fls. 101/114 e documentos às fls. 115/212.

Por assim sendo, intime-se a parte Requerida para, querendo, se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito, no tocante ao pedido de aditamento da inicial, com fundamento no 

art. 329, II, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 88704 Nr: 4216-35.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joselina Conceição da Silva Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora para que apresente 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 82623 Nr: 547-71.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juracy Souza da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora para que apresente 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76156 Nr: 4729-71.2013.811.0086

 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: Edson Roseno de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 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:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora para que apresente 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 50634 Nr: 1687-82.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:MT 

11.574, Giuseppe Zampieri - OAB:MT 10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora para que apresente 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 46789 Nr: 2212-98.2010.811.0086

 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: Osvaldo Maziero

 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:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora para que apresente 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 40737 Nr: 187-49.2009.811.0086

 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 de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Oliveira Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luiz Zanon - OAB:RS 

14.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Requerida para, querendo, se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, quanto ao pedido de desistência formulado pela parte 

Requerente à fl. 169, frisando-se que o silêncio acarretará na presunção 

de concordância tácita.

 Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos, imediatamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114390 Nr: 958-12.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro Erison Zavelinski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Constância de Oliveira, Katiuli Moura 

Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Feitosa Beltrão - 

OAB:MS/12.491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Para cumprimento do ato deprecado, designo audiência para o dia 06 de 

junho de 2018, às 16h00min.

Intime-se a Testemunha Katiuli Moura Alves nos endereços declinados à fl. 

3.

Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de 

trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, 

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, desnecessário o pagamento da diligência, considerando a 

natureza da demanda.

 Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114287 Nr: 889-77.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imobiliaria Mult Corretora Ltda. - Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mississipi Empreendimento Imobiliários Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA FREITAS DA SILVA - 

OAB:19578/O, WILSON RODRIGUES FONTELLI - OAB:8188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Bruno Engel Junior - 

OAB:8013

 Vistos em correição, etc.

Para cumprimento do ato deprecado, designo audiência para o dia 06 de 

junho de 2018, às 15h30min.

Intime-se a Testemunha Marcos Sousa de Oliveira no endereço declinado 

à fl. 3.

Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de 

trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, 

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, intime-se a parte Autora para que recolha a devida diligência, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de devolução da missiva.

 Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114261 Nr: 871-56.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caramuru Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Riquetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Manoel Júnior - 

OAB:3284-B, Nelson Aparecido Manoel Júnior - OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICOMEDES LINDOLFO 

FREITAS NETO - OAB:9.277
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 Vistos em correição, etc.

Para cumprimento do ato deprecado, designo audiência para o dia 06 de 

junho de 2018, às 15h00min.

Intime-se a Testemunha Rogério Maion Botaro no endereço declinado à fl. 

5.

Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de 

trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, 

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, intime-se a parte Autora para que recolha a devida diligência, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de devolução da missiva.

 Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114475 Nr: 1002-31.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cirilo Wanderlei Ferst

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 Vistos em correição, etc.

Para cumprimento do ato deprecado, designo audiência para o dia 06 de 

junho de 2018, às 14h30min.

Intime-se a Testemunha Odacir Luiz Zago no endereço declinado à fl. 3.

Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de 

trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, 

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, intime-se a parte Autora para que recolha a devida diligência, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de devolução da missiva.

 Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108007 Nr: 4961-44.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rede Brasil Maquinas S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Odete Oliveira Garcia, Outros, Rogerio 

Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Coelho Barbosa Tenuta - 

OAB:MS/8.962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos em correição, etc.

Para cumprimento do ato deprecado, designo audiência para o dia 06 de 

junho de 2018, às 13h30min.

Intime-se a Testemunha Rogério Pacheco no endereço declinado à fl. 3.

Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de 

trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, 

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, intime-se a parte Autora para que recolha a devida diligência, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de devolução da missiva.

 Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71952 Nr: 469-48.2013.811.0086

 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: Massey Ferguson Administradora de Consórcios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Agostinho Borsato, Egon Hoepers 

Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Saad - OAB:24956/SP, 

Milton Saad - OAB:SP 16.311, WILLIAM BEHLING PEREIRA DA LUZ - 

OAB:207648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Piacentini - 

OAB:MT 7170-B, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, DEFIRO o pleito de fls. 391/391v, de modo que DETERMINO o 

desentranhamento da impugnação ao Incidente de Falsidade juntada às 

fls. 356/359, e respectiva juntada da referida peça nos autos de Código n. 

105313 (Incidente de Falsidade).

 De mais a mais, SUSPENDO o curso da presente ação, até o trânsito em 

julgado da Ação em apenso (Incidente de Falsidade – Código n. 105313), 

ante a correlação da matéria.

 Certificado o trânsito em julgado no Incidente de Falsidade (Código n. 

105313), imediatamente conclusos para deliberação.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 45978 Nr: 1396-19.2010.811.0086

 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: LBO Construtora de Obras Ltda. (Bonetti Construtora de 

Obras)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Witts dos Santos Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Neli Maria Bonetti - OAB:MT 13.752-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação Monitória proposta por LBO Construtora de Obras Ltda 

em desfavor de Jorge Wittes dos Santos Neto, aduzindo ser credora da 

parte Requerida no valor de R$ 5.316,22 (cinco mil, trezentos e dezesseis 

reais e vinte e dois 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.

Intime-se a parte Exequente por DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 52694 Nr: 236-85.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Adeilton da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Traipu - AL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dênis Guimarães de Oliveira 

- OAB:AL 8.403, Rodrigo Araújo Campos - OAB:AL 8.544

 Vistos em correição etc.

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança de Vencimentos c.c Ação de 
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Indenização por danos morais e materiais, ajuizada por José Adeilton da 

Silva, qualificado nos autos, em desfavor do Município de Traipu/Al, 

também qualificado.

 A exceção de incompetência foi juntada aos autos às fls. 80/82, sendo 

que a parte autora, intimada para se manifestar da exceção às fls. 85, não 

apresentou manifestação nos autos.

Pois bem.

Trata-se de exceção de incompetência ajuizada pelo município de 

Traipu/Al, na qual alega que os autos devem ser enviados àquele 

município com fundamento nos artigos 94 e 100, IV, “a”, ambos do CPC/73.

Nesse caso como a competência deve ser analisada a luz da legislação 

vigente à época do ingresso da demanda no judiciário, nesse caso, o 

Código de Processo Civil de 1973.

Em que pese a argumentação da exordial, entendo que o local em que 

deve prosseguir a demanda seria aquele no qual o serviço foi 

devidamente prestado, em obediência ao art. 100, V, “a”, do CPC/73, a 

cidade de Traipu/AL.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - LUGAR DO ATO OU FATO - RECURSO IMPROVIDO. De 

acordo com o disposto no artigo 100, V, “a”, do CPC, é competente o foro 

do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de danos. (AI 

72336/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/09/2014, Publicado no DJE 06/10/2014)

Rejeito a aplicação da legislação trabalhista e consumerista para definir a 

competência, tendo em vista que a demanda foi ajuizada contra ente 

municipal, na justiça comum.

Feitas tais considerações e diante dos fundamentos retro expedidos, 

tenho por necessário o declínio da competência para a Vara de Traipu/AL.

Deste modo, DECLINO da competência em favor da Vara de Traipu/AL, o 

qual é a competente para processar e julgar o presente feito, ante aos 

fundamentos expostos acima.

 REMETAM-SE os autos para comarca de Traipu/AL, com as nossas 

homenagens.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 42194 Nr: 1543-79.2009.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Roberto Ferraz Junior

 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: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por HSBC BANK 

BRASIL S/A – BANCO MULTIPLO em face de JOÃO ROBERTO FERRAZ 

JUNIOR, processando-se nos moldes do art. 523 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido à parte executada que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios também em 10%.

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

Proceda a retificação do procedimento na capa dos autos para fazer 

constar cumprimento de sentença.

Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81632 Nr: 4418-46.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Carlos Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Freire

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onofre Roncato - OAB:MT 2.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por LUCIANO 

CARLOS MARQUES em face de FABIANO FREIRE, processando-se nos 

moldes do art. 523 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido à parte executada que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios também em 10%.

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 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: Paola Keiko Rodrigues Tsutsui Cenedese

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

NOVA MUTUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANA APARECIDA CENEDESE - 

OAB:17823/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que há comprovação nos autos do descumprimento da 

tutela concedida, notadamente no que concerne ao fato de que o 

medicamento não está sendo fornecido à autora, conforme declaração de 

fl.125 vº, bem como que a autora juntou aos autos 03 (três) orçamentos 

para compra do medicamento, DEFIRO o bloqueio de valores para compra 

do medicamento Somatropina 12 UI ML.

Assim, na forma estabelecida pelo art. 655-A do CPC c/c o Provimento 

04/2007-CGJ determino o bloqueio online para aquisição do medicamento, 

conforme comprovante de orçamento juntado às fls. 129, sendo assim o 

montante de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), tomando por base o 

CPF/CNPJ dos requeridos.

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 as partes para em 05 (cinco) dias, 

querendo, requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única 

para vinculação dos valores.

Caso negativo, intime-se o requerente em 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74333 Nr: 2858-06.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Torres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bolivar Borges Machado, Marivone de Almeida 

Greff

 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: Hilario Schiefelbein - 

OAB:MT 12.532-B, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024526/4/2018 Página 427 de 598



Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 46157 Nr: 1576-35.2010.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Elias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora, para dar o devido andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que decorreu o prazo de 

suspensão requerida nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108973 Nr: 5451-66.2017.811.0086

 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: HUGO HENRIQUE GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Com a devida vênia a parte Requerente, impossível o deferimento do 

pedido de gratuidade da justiça.

Como se sabe, tal benefício se estende apenas àqueles necessitados, 

sem condições para o pagamento das custas processuais sem o 

consequente prejuízo ao seu sustento ou de sua família.

Não é o que ocorre com a parte Requerente, uma vez que, não demonstra 

ser pessoa de pequeno porte financeiro que necessita de justiça gratuita, 

por ser notório agricultor rural e empresário nesta Comarca de Nova 

Mutum/MT. É evidente que se mostra capaz de recolher às custas 

necessárias ao recebimento e processamento de sua pretensão, haja 

vista, não ter condão para gratuidade processual.

 No mais, cabia demonstrar, contabilmente, a sua impossibilidade de pagar 

a taxa judiciária exigida.

INDEFIRO, pois, o pedido de gratuidade da justiça.

De mais a mais, impossível o deferimento do pedido de pagamento de 

custas ao final do processo.

Referida benesse deve ser concedida apenas àqueles momentaneamente 

necessitados, sem condições para o pagamento das custas processuais 

sem o consequente prejuízo ao seu sustento ou de sua família, a teor do 

disposto no art. 456 da CNGC/MT, com redação “in verbis”:

“Art. 456. A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais 

deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos 

em que a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, 

desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento 

exigível.”

Nesse sentido, de grande a valia o disposto pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA - NEGATIVA 

SEGUIMENTO – ART. 557, CAPUT, DO CPC - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA - PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO 

- IMPRESCINDÍVEL A DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE, CONFORME 

ESTABELECE O ITEM 2.14.2 DA CNGC - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS 

NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Não merece reparo a negativa de seguimento a 

recurso de agravo de instrumento manifestamente improcedente e em 

confronto a jurisprudência dominante do STJ a respeito do indeferimento 

da assistência judiciária. A simples declaração do interessado no sentido 

de que não tem condições de arcar com as despesas do processo, sem 

prejuízo próprio ou de sua família, por se tratar de presunção relativa, 

pode ser afastada pelo julgador, fundamentadamente. (STJ, AgRg no 

AREsp 607.252/SP). O pagamento das custas processuais no final do 

processo apenas se admite mediante a demonstração pela parte da sua 

incapacidade momentânea para o pagamento, consoante o item 2.14.2 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.” (AgR 

153052/2015, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/11/2015, Publicado no DJE 02/12/2015).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS — 

IMPOSSIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS 

AO FINAL — INCAPACIDADE MOMENTÂNEA — NÃO VERIFICAÇÃO — 

ARTIGO 257 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO. Não 

comprovada a impossibilidade de pagamento das despesas processuais, 

é de rigor o indeferimento da assistência judiciária, visto que o benefício é 

de ser deferido a quem, verdadeira e honestamente, necessita. O 

recolhimento de custas ao final somente é de ser deferido “nos casos em 

que a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento”, nos 

termos do Provimento nº 08/2013-CGJ, o que não se verifica na hipótese. 

Não obstante, deve ser assegurado à parte o direito ao seu recolhimento 

no prazo de trinta (30) dias, consoante prevê o artigo 257 do Código de 

Processo Civil. Recurso provido em parte.” (TJMT - Agravo de Instrumento 

n.122001/2014, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado 

em 31/03/2015, publicado no DJE 13/04/2015). (Sem grifos no original).

Desta forma, intime-se a Requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, promova o recolhimento das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75158 Nr: 3713-82.2013.811.0086

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Freo, Marlon Cristiano Buss, Carla 

Cristiana Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:MT 21387-B, DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE 

SOUZA - OAB:MT 14.690-O, JOAO BATISTA FERREIRA - OAB:10962/B, 

NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que requeira o que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79608 Nr: 2736-56.2014.811.0086

 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: Supergasbras Energia Ltda. (S H V Gas Brasil Ltda.)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Pereira Braga Filho Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Paulo Barufi - OAB:MT 

18.462

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte requerida para que 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79360 Nr: 2568-54.2014.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo 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:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, e 

considerando a citação às fls. 129, impulsiono estes autos para intimar a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido andamento ao 

feito,requerendo o que entender de direito sob pena de extinção

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103650 Nr: 2546-88.2017.811.0086

 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: Aços Mutum Ltda - EPP, Idu Costa, FLÁVIO AUGUSTO 

CIVALSCI COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito dos Médicos, 

Profissionais da saúde e empresários de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo de Almeida Vilela - 

OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Tarcísio 

Almeida da Silva - OAB:MT 4.677, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:MT 9.247, Pedro Sylvio Sano Litvay - OAB:7.042/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da suspensão retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar as partes, por seus advogados, para que requeira o que entender 

de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 104751 Nr: 3135-80.2017.811.0086

 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: EROTILDES MARCOLINA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefônica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:MT 15.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/07, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS para intimar a parte autora para, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52849 Nr: 382-29.2012.811.0086

 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: Artemio Heidmann, Janete Manfio Heidmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivaldo Gomes Prudencio, Vivaldo Cavalcante 

Prudêncio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos. Inicialmente, sem maiores delongas, verifico que não há interesse 

processual no feito, segundo os motivos que serão indicados adiante, de 

modo que a extinção do feito sem mérito com fulcro no artigo 485, inciso 

VI, do Código de Processo Civil é medida que se impõe ao caso. Na ação 

de despejo que envolve as mesmas partes e o mesmo imóvel, a qual 

tramita neste juízo sob o código 52060, houve a desocupação do bem 

entregando-o ao requerente Artêmio Heidmann, conforme certidão 

carreada à fl. 70 deste feito. Assim, ausente o interesse processual neste 

feito, uma vez que com o cumprimento do despejo, se faz desnecessária 

a imissão do autor na posse do imóvel, uma vez que se trata de medida 

automática daquela ação, posto que efetivada a desocupação, o imóvel 

será entregue ao proprietário. Diante do exposto e considerando o que 

consta dos autos, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de 

mérito com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 

Custas e honorários sucumbenciais pelo requerente, os quais fixo na 

importância de 10% sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o 

artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76050 Nr: 4626-64.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ave Prestadora de Serviços LTDA, Edimar 

Ribeiro Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que requeira o que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73620 Nr: 2139-24.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorismar Luiz Baruffi

 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: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Após, retornem os autos conclusos para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 29361 Nr: 2248-19.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANdP,GNeB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thelma Suely de F. Goulart - 

OAB:DF-5906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 82.

Expeça-se o respectivo mandado de penhora, avaliação e depósito dos 

veículos de fl. 80.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 27078 Nr: 55-12.1997.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Sistema S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anédio Aparecido Tosta, Lairto João Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Mendes de Oliveira 

Castro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 169, assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do 

CPC 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 dos 
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executados.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intimem-se os executados para, querendo, 

requerer o que é de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Em sendo 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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 35761 Nr: 2142-86.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Graciela Cleidi Valiente Benitez - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Leandro Westphalen Michel - OAB:MT 7.262-B, Luciana 

Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 11.955-B, Tatiana Peghim 

Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora online, 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 

da executada Graciela Cleidi Valiente Benitez – ME.

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 a executada para, querendo, 

requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Caso negativo, proceda a busca de veículos em nome do executado via 

sistema Renajud.

No que concerne ao pedido de expedição de oficio aos Cartórios de 

Registro de Imóveis, indefiro-o, visto que tal diligência incumbe a parte 

exequente.

 Sendo inexitosas todas as diligências citadas acima, retornem os autos 

conclusos para análise do pedido de expedição de oficio à Delegacia da 

Receita Federal.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 94908 Nr: 2986-21.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J R Nicolau Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Assessor Jurídico do 

Município de Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Rosalino Breda - 

OAB:14687, Michell Antônio Breda - OAB:16.990

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora online, 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 

da executada J. R. Nicolau LTDA – ME.

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 a executada para, querendo, 

requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Caso negativo, proceda a busca de veículos em nome do executado via 

sistema Renajud.

No que concerne ao pedido de expedição de oficio aos Cartórios de 

Registro de Imóveis, indefiro-o, visto que tal diligência incumbe à parte 

exequente.

 Sendo inexitosas todas as diligências citadas acima, retornem os autos 

conclusos para análise do pedido de expedição de oficio à Delegacia da 

Receita Federal.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 27583 Nr: 580-13.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazendas Paulistas Reunidas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandra Dal Molin, Sergio Luiz Dal Molin., 

Marlene Ernesta Dal Molin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Evaristo dos Santos 

Galea - OAB:OAB/SP 220.280, Raquel Mansanaro - OAB:SP 271.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Cristina Lozovey - 

OAB:18.267, Maria Cristina Lozovey - OAB:18267

 Vistos. Considerando que a propriedade do imóvel está sendo discutida 

nos autos de ação possessória de nº 512-87.2011.811.0107 – Código 

33460, em trâmite na Comarca de Nova Ubiratã/MT, mantenho a penhora 

do citado imóvel até o resultado da citada demanda. Outrossim, defiro o 

pedido de penhora online, 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 dos 

executados Evandra Dal Molin, Sérgio Luiz Dal Molin e Marlene Ernesta Dal 

Molin. Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central. Em sendo 

positivo o bloqueio, intimem-se os executados para, querendo, requerer o 

que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para vinculação dos 

valores. Caso negativo, proceda a busca de veículos em nome do 

executado via sistema Renajud. Sendo inexitosas as diligências citadas 

acima, retornem os autos conclusos para análise do pedido de expedição 

de oficio à Delegacia da Receita Federal. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 115228 Nr: 1459-63.2018.811.0086

 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: ARdMF, CMF, ARdMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Roberto da Rosa - 

OAB:RS/72671, Vinicius Mauricio Almeida - OAB:10445/O, Vinícius 

Mauricio Almeida - OAB:MT 10445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 “Vistos. Decorrido o prazo da contestação voltem-me os autos conclusos 

para deliberações. Saem os presentes intimados. Às providências. 

Cumpra-se”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83409 Nr: 1057-84.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celeiro Armazéns Gerais Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente Aparecido Francisco Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karla Andrade Campos - 

OAB:MT 17.270, Murilo Castro de Melo - OAB:MT 11.449

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora online de fls. 112/113. 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 do executado Vicente Aparecido Francisco 

Costa.

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 negativa a diligência citada acima, intime-se o exequente para, no 
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prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

lhe for de direito.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 31629 Nr: 1223-34.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tractor Parts Peças e Implementos Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terbio Luiz de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrea Biancardini - 

OAB:MT-5.009, Otacílio Peron - OAB:MT 3.684-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o valor da causa encontra-se desatualizado, intime-se 

a parte exequente para trazer aos autos o cálculo atualizado da dívida no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme art. 218, § 3º, do CPC, sob pena de 

extinção da execução.

 Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e torne os 

autos conclusos para análise dos pedidos contidos nos autos.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111986 Nr: 7028-79.2017.811.0086

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius Mauricio Almeida - 

OAB:10445/O

 “Vistos. Após a apresentação da contestação voltem-me os autos 

conclusos para deliberações. Saem os presentes intimados. Ciência ao 

Ministério Público. Às providências. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75738 Nr: 4312-21.2013.811.0086

 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: Reginaldo Alexandria Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 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:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte AUTORA para que 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103353 Nr: 2340-74.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAÚJO FELIPE & BATISTA DA COSTA LTDA 

ME, Saulo Araujo Felipe, Gilmar Batista da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 49, 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 Araújo Felipe & Batista da Costa LTDA ME, Saulo Araújo 

Felipe, Gilmar Batista da Costa.

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, querendo, 

requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Caso negativo, proceda a busca veículo registrado em nome do executado 

via sistema RENAJUD.

Sendo inexitosas as diligências citadas acima, retornem os autos 

conclusos para análise do pedido de expedição de oficio à Delegacia da 

Receita Federal.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101172 Nr: 900-43.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Junior Pavan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora online de fl. 57. 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/do executado Mauro Junior Pavan.

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.: 114997 Nr: 1338-35.2018.811.0086

 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: MVRB, ECdSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA APARECIDA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 17.549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que a parte autora requereu os benefícios 

da justiça gratuita, contudo, nada comprovou.

Dessa forma, intime-se o patrono dos requerentes para, nos termos dos 

artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, emendar a inicial, 

recolhendo o valor das custas ou comprovar a impossibilidade de fazê-lo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único, do mesmo Código.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010196-84.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DUARTE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RAUEN DELPIZZO OAB - MT0004708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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NELCI CASARIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGER KLERISSON ROZAO OAB - MT0014571A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CERTIDÃO Dados do  Processo:  Processo : 

8010196-84.2016.8.11.0086 Valor causa: R$ 35.200,00 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Instrução Sala: Migração do PROJUDI Data: 17/04/2017 Hora: 14:00 

REQUERENTE: FERNANDO DUARTE SANTANA Advogado do(a) 

REQUERENTE: ARNALDO RAUEN DELPIZZO - MT0004708S REQUERIDO: 

NELCI CASARIN Advogado do(a) REQUERIDO: ROGER KLERISSON 

ROZAO - MT0014571A Certifico e dou fé que decorreu o prazo de 12 

(doze) meses do pedido de suspensão do processo pelo Advogado da 

Parte Requerida sem que houvesse a conclusão do julgamento da Ação 

Penal de Código 87100 em trâmite perante a Terceira Vara (Vara Criminal) 

desta Comarca. Verifico ainda que já foi concluída a instrução processual 

destes autos. Neste sentido, impulsiono os autos a fim de intimar as Partes 

para apresentarem suas Alegações Finais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sucessivos. Após, remeto os autos conclusos para Sentença. Nova 

Mutum - MT, 25 de abril de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010196-84.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DUARTE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RAUEN DELPIZZO OAB - MT0004708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELCI CASARIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGER KLERISSON ROZAO OAB - MT0014571A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

Vistos etc. Defiro o pedido de suspensão solicitado pelo advogado da 

parte autora até o deslinde da ação penal ou ultrapassado 12 (doze) 

meses da data da audiência, qual seja, 17 de abril de 2018. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário, saem as parte intimadas.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 114217 Nr: 853-35.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdC, MdSS, LdJC, RLPdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackeline Moreira Martins 

Pacheco - OAB:10.402/MT

 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) JOSE AUGUSTO DA CUNHA, via DJE, para 

apresente "resposta à acusação", no prazo legal. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 115534 Nr: 1593-90.2018.811.0086

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390, Thamires Hohenberger Mafissoni - 

OAB:MT 18783

 (...) Posto isto, DEFIRO o pedido de medida cautelar de produção 

antecipada de provas formulado pelo Ministério Público, designando o dia 

14 de maio de 2018, às 14h00min., 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 e 

intime-se o Requerido, para comparecer ao ato, devendo fazê-lo 

devidamente acompanhado por advogado, salientando que, caso 

compareça desacompanhado de defesa técnica, será assistido durante o 

ato, pela Defensoria Pública. Intimem-se, fazendo constar que no mandado 

de intimação da vítima, que ela deverá comparecer com 30 minutos de 

antecedência do horário marcado para audiência.Ciência ao Ministério 

Público.Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 107428 Nr: 4674-81.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Santos de Almeida, Marco Antonio 

da Silva, Ronaldo Evangelista da Silva, Cleiton Cesar Calejon de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida de Castro Martins 

- OAB:MT 7.453, Defensor Público de Nova Mutum - MT - OAB:MT 

001

 Carta Precatória nº 4674-81.2017.811.0086 – Cód. 107428

Juízo Deprecante: Cáceres - MT

Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada, requisitando-se a testemunha Junior 

Cleiton de Araújo Cunha para comparecer à audiência designada.

Para a realização do ato deprecado, ou seja, para inquirição de 

testemunha , designo audiência para o dia 13/09/2018, às 14h45min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 84436 Nr: 1642-39.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denis Mauro Mazzuchetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 Vistos.

Trata-se de processo executivo de pena referente ao reeducando Denis 

Mauro Mazzuchetti, condenado à pena de 10 (dez) anos e 04 (quatro) 

meses de reclusão e pagamento de 740 (setecentos e quarenta) 

dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33 c/c artigo 35, ambos 

da Lei n.º 11.343/06, em regime inicialmente fechado.

A defesa manifestou-se às fls. 200/202, requerendo a progressão para o 

regime menos gravoso, com a designação de audiência admonitória.

Às fls. 209v.º o Ministério Público não se opôs ao pedido da defesa, bem 

como requereu a homologação do cálculo de fl. 199.

 É o breve relato. Decido.

De proêmio, Considerando a concordância das partes, procedo a 

HOMOLOGAÇÃO do cálculo de pena de fl. 199 para que surta seus 

regulares efeitos.

Ademias, como bem apontado pelas partes, o reeducando faz jus à 

progressão de regime prisional para o aberto, tendo em vista que os 

requisitos objetivo e subjetivo já foram implementados.

Com efeito, o mencionado cálculo de liquidação de pena aponta que a 

progressão devia ocorrer em 13/12/2017 e o reeducando não apresentou 

problemas de comportamento e também não apresentou problemas 

disciplinares.

Sendo assim, ante o cumprimento dos requisitos objetivo (temporal) e 

subjetivo (bom comportamento), designo audiência admonitória para o dia 

17/05/2018, às 17h15min, para analisar sobre a possível PROGRESSÃO 
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DE REGIME para o ABERTO ao reeducando, bem como fixar as condições 

para o cumprimento da pena.

Por último, proceda-se a atualização da pena de multa, e, após, intime-se o 

recuperando para que efetue o recolhimento, no prazo de 15 dias, sob 

pena de emissão de certidão de débito para posterior inscrição na Dívida 

Ativa.

 Intime-se o reeducando.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 103149 Nr: 2216-91.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Resino Junior - OAB:MT 

22.198

 Em resumo, para fins de publicação da presente sentença: JULGO 

PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o réu Francisco Barbosa da 

Silva, devidamente qualificado nos autos, pela prática do crime previsto 

pelo artigo 217-A do CP, por quatro vezes, na forma do artigo 71, caput do 

CP, uma delas c.c. art. 234-A, III do CP, e em concurso material (artigo 69 

do CP), com o artigo 147 do CP, às penas de 15 (quinze) anos, 07 (sete) 

meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicial fechado para toda 

a série de crimes contra a dignidade sexual; e à pena de 02 (meses) e 10 

(dez) dias de detenção em regime inicial aberto para o crime de ameaça. 

Negado o direito de recorrer em liberdade. Condenado também às custas e 

despesas processuais.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112775 Nr: 143-15.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos dos Santos Silva, Robson Silva 

Gonçalves de Jesus, Evisson Gonçalves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EVISSON GONÇALVES DE OLIVEIRA, 

Cpf: 06169816198, Rg: 2473162-5, Filiação: Iraci Gonçalves de Oliveira e 

Jose Damião de Oliveira Filho, data de nascimento: 20/10/1999, 

brasileiro(a), natural de Vitória-MT, solteiro(a), Telefone 65 9.9690-7709. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Miistério Público ofereceu em 22/01/2018 denuncia em 

face do Réu acima qualificado como incurso no art. 157, §2º, I e II, do CP, 

em razão dos fatos perpetrados por este na data de 02/01/2018 na cidade 

e Comarca de Nova Mutum/MT

Despacho: Vistos. Considerando que o réu Evisson Gonçalves de Oliveira 

encontra-se em lugar incerto e não sabido, defiro a cota Ministerial de fl. 

128. Expeça-se o necessário para a citação por edital do denunciado, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o 

prazo sem que o réu tenha comparecido ou constituído advogado nos 

autos, tornem os autos com conclusos para nova deliberação.Sem 

prejuízo da determinação supra, considerando que o réu Marcos dos 

Santos Silva quando citado, declarou não possuir condições financeiras 

para constituir advogado para atuar em sua Defesa, remetam-se os autos 

à Defensoria Pública, para apresentação de resposta à acusado do 

acusado.Às providências.Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Com 

urgência, posto tratar-se de réu preso.

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, Joemir Boabaid de Brito,

digitei.

Nova Mutum, 25 de abril de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Nova Xavantina

Diretoria do Fórum

Edital

GABARITO DEFINITIVO - A Doutora LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS, 

Juíza de Direito - Diretora do Foro da Comarca de Nova Xavantina/MT, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, torna público o 

GABARITO DEFINITIVO da prova objetiva do Processo Seletivo para 

credenciamento de Juiz Leigo para a Comarca de Nova Xavantina-MT.

* O Gabarito Definitivo completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 101374 Nr: 1191-37.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL ALVES INÁCIO

 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 da contestação de ref. 13

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 101999 Nr: 1560-31.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição Gomes Lisboa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para que apresente impugnação 

à contestação no prazo de 15 quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 101938 Nr: 1531-78.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA ALVES MOREIRA - 

OAB:20655/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar nos autos no 

prazo legal da juntada da contestação de ref. 09

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64718 Nr: 211-32.2014.811.0012
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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: ROBSON DE CASTRO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO DE LIMA, JOSÉ ANSELMO 

VINHAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13217

 Vistos.

Fls. 151/152 e 183: antes de analisar o pedido, intime-se a parte autora 

para manifestação em 05 (cinco) dias.

Fl. 185: cumpra-se na íntegra a decisão de fl. 176.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 77968 Nr: 867-18.2016.811.0012

 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): ARCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON OLIVEIRA PRESTES - 

OAB:20354-b-B/MT

 Ante o exposto, HOMOLOGO o reconhecimento da procedência da ação, 

consoante disposto no art. 487, inciso III, alínea “a”, do CPC.Em 

decorrência da purgação da mora pelo devedor, mantenho a decisão que 

determinou a restituição do veículo ao devedor, tornando sem efeito a 

medida liminar deferida à ref. 4, liberando o depositário do encargo 

assumido.Proceda a transferência dos valores depositados nos autos 

para a conta indicada pela credora (ref. 61).Condeno o réu ao pagamento 

das custas e despesas do processo, bem como dos honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, a teor do que dispõe o art. 85 e seguintes do Código de Processo 

Civil.Encerrada a fase instrutória e não tendo o réu se incumbido de 

comprovar sua alegada hipossuficiência econômica, INDEFIRO o pedido de 

concessão do benefício da gratuidade da justiça.Com o trânsito em 

julgado, e após o pagamento das custas, arquivem-se, com as anotações 

e baixas necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 69698 Nr: 658-83.2015.811.0012

 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: TATIANE DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Ante o exposto, com fundamento nas disposições do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos para declarar a 

inexistência do débito descrito na petição inicial e condenar a parte ré na 

obrigação de retirar, em definitivo, o nome da autora do cadastro de 

inadimplentes, bem como ao pagamento de indenização por danos morais 

que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), importância esta a ser corrigida 

monetariamente até a data do efetivo pagamento, sendo que a correção 

monetária deverá ser calculada de acordo com o índice nacional de 

preços ao consumidor – INPC e incidirá a partir da data do arbitramento da 

indenização e a taxa de juros que deverá ser limitada em 1% (um por 

cento) ao mês, incidirá a partir da inscrição indevida.Condeno, ainda, o 

requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

aos honorários advocatícios que, com fundamento nas disposições do art. 

85 e seguintes do Código de Processo Civil, arbitro em 10% sobre o valor 

da condenação.Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido e pagas as custas processuais, 

arquivem-se os autos com as baixas devidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 81928 Nr: 2729-24.2016.811.0012

 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: BRADECO SAÚDE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFA MARIA ALVES DA SILVA COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, na 

forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de condenar JOSEFA M ALVES DA 

SILVA COMÉRCIO ME – GELO MINERAL a pagar ao BRADESCO SAÚDE 

S.A., o valor de R$ R$ 7.224,55 (sete mil, duzentos e vinte e quatro reais e 

cinquenta e cinco centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde a 

propositura da ação (22/08/2016), e acrescido de juros de mora desde a 

citação (25/11/2016). Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 

10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85 e 

seguintes do Código de Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 97668 Nr: 7198-79.2017.811.0012

 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: DAMASIO PEREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLEIS SILVA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILVANY CAETANO DE BRITO - 

OAB:22744/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 161407.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 13/06/2018 às 08h00min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37210 Nr: 769-09.2011.811.0012

 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: LUCIA HELENA RIBEIRO DE ARAUJO, ESPOLIO DE 

CARLOS ROGÉRIO ÁLVARES, DERCIO ALVARES JUNIOR, SOLANGE 

GOMES ALVARES, LUCIENE ARAUJO ALVARES MARCONDES, LANUCCY 

ARAUJO ALVARES, FRANCIELLE CRISTINA DE MOURA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DÉRCIO ÁLVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:''''''''''''''', CELSON JESUS GONÇALVES FALEIRO - OAB:5.048, 

LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - OAB:9.747-MT, SEBASTIÃO CARLOS 

TOLEDO - OAB:13.217-MT, SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR - 

OAB:15215/MT, TIAGO CANAN - OAB:9.180/MT, TIAGO THOMA 

MARTINS DE PAULA - OAB:11.954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro parcialmente os pedidos constantes à fl. 2.866, uma vez que há 

anuência de todos os herdeiros para pagamento dos débitos fiscais do 

espólio de Dércio (IPTU), no valor total de R$ 52.085,99, conforme se 

extrai às fls. 2.867/2.872.

Expeça(m)-se o(s) alvará(s) em favor do inventariante para pagamento do 

IPTU dos lotes, no valor total de R$ 52.085,99 (cinquenta e dois mil, oitenta 

e cinco reais e noventa e nove centavos), conforme requerido.

Em tempo, intime-se o inventariante para esclarecer, em cinco dias, a 

pertinência do levantamento de R$ 2.255,26 para pagamento dos IPTU’s 

apontados às fls. 2.873/74, uma vez que se encontram em nome de 

Noberto da Costa Mortoza, e não do espólio de Dércio.
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Após, tornem conclusos para deliberação dos demais pedidos, eis que 

merecem análise mais acurada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 101623 Nr: 1341-18.2018.811.0012

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LARAGNEY ALVES DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT, JOÃO 

BATISTA VAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ref. 28: intimem-se as partes para manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 39547 Nr: 381-72.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO FREIRE DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 Vistos.

 Designo audiência de justificação para o dia 07 de maio de 2018, às 

16h00min (horário oficial do estado de Mato Grosso), a ser realizada na 

sala de audiências da Segunda Vara desta Comarca, no Fórum local.

 Intimem-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, aguardando-se em cartório a 

realização da audiência designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 68187 Nr: 2903-04.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NASCIMENTO PEREIRA DA COSTA

 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:

 Vistos.

Aguarde-se em Cartório o prazo de 30 (trinta) dias a manifestação da 

parte interessada.

Após, intime-se a parte exequente, pessoalmente e via DJe, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção por abandono.

 Às providências.

Nova Xavantina/MT, 27 de março de 2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-66.2013.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA PEREIRA BORGES 56852479153 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS OAB - MT0002895A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CICLO CAIRU LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN DE JESUS SILVA OAB - RO0002518A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010083-66.2013.8.11.0012; Valor causa: R$ 20.340,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOELMA PEREIRA BORGES 56852479153 Parte Ré: 

REQUERIDO: CICLO CAIRU LTDA Na data de hoje, foi retirada a restrição 

sigilosa dos documentos e da contestação apresentada pela parte ré. No 

mais, cumpra-se o despacho retro proferido. NOVA XAVANTINA, 24 de 

abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010183-50.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE RAFAELA DA SILVA ALE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA PRESTES OAB - MT0020354A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZILDA DE FATIMA DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS OAB - MT0002895A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010183-50.2015.8.11.0012; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL E DO TRABALHO, LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO, 

OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: ALINE RAFAELA DA SILVA ALE Parte Ré: EXECUTADO: 

IZILDA DE FATIMA DE SOUZA Considerando-se que o feito se encontra 

paralisado há mais de um ano, determino a intimação das partes para 

manifestação quanto ao prosseguimento da demanda. Fixo prazo de cinco 

dias para tal fim, sob pena de extinção por inércia. NOVA XAVANTINA, 24 

de abril de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010275-28.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BATISTA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010275-28.2015.8.11.0012; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LEANDRO 

BATISTA MOURA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A 

Certifique-se eventuais valores depositados em conta judicial vinculada ao 

presente feito. Desde já, defiro o pedido de ID 12580248 e determino a 

intimação do banco réu para manifestação em cinco dias. Havendo 

depósito voluntário vinculado ao presente feito, referente a condenação 

contida nos autos, desde já fica autorizado o levantamento de valores em 

favor da parte autora, mediante expedição de alvará. O autorizado deverá 

possuir poderes específicos para o ato. NOVA XAVANTINA, 10 de abril 

de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010205-11.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DUQUES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA OAB - MT0009747A (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):
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LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010205-11.2015.8.11.0012; Valor causa: R$ 1.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: JOAQUIM DUQUES DOS SANTOS 

Parte Ré: EXECUTADO: OI S.A É de conhecimento desta magistrada que 

foi aprovado plano de recuperação judicial da empresa executada – OI 

S.A, conforme decisão proferida no dia 08/01/2018, do juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, nos autos do processo nº 

0203711-65.2016.8.19.0001. Assim, intimem-se as partes para 

manifestação sobre a possibilidade de extinção do presente feito, em 

razão do plano de recuperação judicial aprovado. Nova Xavantina/MT, 10 

de abril de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010233-42.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BALTAZAR AUGUSTO DE MENEZES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA CRISTINA NERES LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010233-42.2016.8.11.0012; Valor causa: R$ 400,51; Tipo: Cível; Espécie: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[LIQUIDAÇÃO / 

CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: BALTAZAR AUGUSTO DE MENEZES Parte Ré: EXECUTADO: 

FERNANDA CRISTINA NERES LIMA Intime-se o exequente para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, informando este juízo se a dívida 

encontra-se quitada, conforme recibo apresentado nos autos. Concedo o 

prazo de cinco dias para manifestação, sob pena de extinção por inércia. 

NOVA XAVANTINA, 10 de abril de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010370-58.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEIDE RODRIGUES COSTA DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(EXECUTADO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista o pedido de execução de 

sentença (Id. 12238742), encaminho o feito ao setor de cumprimento para 

que: I - Retifique os dados do presente feito, para execução de título 

judicial, somente com relação ao Banco Bradesco; II – Expeça-se 

intimação ao executado para pagar a dívida no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de ser acrescido à dívida a multa prevista no artigo 523, § 1º, do 

CPC. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina-MT, 25 de abril de 

2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010370-58.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEIDE RODRIGUES COSTA DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(EXECUTADO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT e, após observar a 

solicitação da parte exequente (Id. 12238742), impulsiono os autos nos 

seguintes termos: Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento de sua obrigação, conforme cálculos 

constantes do Id. 12238767, no valor de R$=1.888,40= (um mil oitocentos 

e oitenta e oito reais e quarenta centavos), devidamente atualizado até o 

dia 08/03/2018. Ficando a executada ciente que extrapolado o prazo sem 

comprovação do pagamento, será acrescido ao montante à multa prevista 

no artigo 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo sem comprovação 

encaminhem-se os autos conclusos para apreciação do pedido de 

penhora on-line. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina, 25 de 

abril de 2018 Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000100-89.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI TEREZ LANGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 19 de junho de 

2018, às 07h40min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 25 de abril de 2018. Marinalda Viana Queiroz Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000086-08.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR FRANCISCO GOMES (REQUERENTE)

MAYKEL FRANCISCO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS REINOLDO LIMBERGER (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 19 de junho de 

2018, às 08h20min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 25 de abril de 2018. Marinalda Viana Queiroz Técnica 

Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-41 JUSTIFICAÇÃO

Processo Número: 8010223-32.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:
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SIDNEY THIALIS FERREIRA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA - JUIZADO ESPECIAL Vistos. I - Intimem-se as partes acerca 

do retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal Única. II - Na hipótese de 

condenação, caso haja pedido de cumprimento de sentença pelo (a) 

exequente, o cálculo deverá ser apresentado sem o acréscimo da multa 

de 10% (dez pontos percentuais). III - Com a apresentação do cálculo da 

dívida, intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de 

multa de 10% (dez pontos percentuais). IV - Depois de cumprida esta 

providência e não sendo paga a dívida ou sendo paga parcialmente, 

intime-se a parte exequente para requerimentos em 05 (cinco) dias e 

tornem conclusos. V - Caso não haja condenação ou nada sendo 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. NX, 10/04/2018. Às providências. LUCIENE 

KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010633-27.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ZUFFO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT0014250S (ADVOGADO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA – JUIZADO ESPECIAL Vistos. I - Recurso tempestivo e 

preparo devidamente recolhido e/ou a parte recorrente é beneficiária da 

gratuidade da justiça/isenta. II - Desta forma, RECEBO o recurso inominado 

interposto, apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 

9.099/95, bem como eventuais contrarrazões lançadas. Caso a parte 

ainda não tenha sido intimada para apresentar contrarrazões, desde já 

determino tal providência. III - Após, REMETAM-SE os autos à Turma 

Recursal do Juizado especial Cível, com nossas homenagens. 

CUMPRA-SE. NX, 10/04/2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA 

DE DIREITO

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 027/2018-CA O Excelentíssimo Dr. JORGE HASSIB IBRAIM, 

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Paranatinga Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais.       R E S O L V E:       LOTAR, 

a partir desta data, 25/4/2018, na Secretaria da Primeira Vara desta 

Comarca, a servidora: DAINI DELA JUSTINA, portadora do RG nº 

20179375-SSP/MT e CPF nº 039.143.121-81. Cumpra-se.       Paranatinga - 

MT, 25 de abril de 2018.         Jorge Hassib IbrahimJuiz de Direito Diretor do 

Foro        table

 PORTARIA N.º 027/2018-CA

 O Excelentíssimo Dr. JORGE HASSIB IBRAIM, Juiz de Direito Diretor do 

Foro da Comarca de Paranatinga Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais.

 R E S O L V E:

 LOTAR, a partir desta data, 25/4/2018, na Secretaria da Primeira Vara 

desta Comarca, a servidora: DAINI DELA JUSTINA, portadora do RG nº 

20179375-SSP/MT e CPF nº 039.143.121-81.

 Cumpra-se.

 Paranatinga - MT, 25 de abril de 2018.

 Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N.º 027/2018-CA O Excelentíssimo Dr. JORGE HASSIB IBRAIM, 

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Paranatinga Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais.       R E S O L V E:       LOTAR, 

a partir desta data, 25/4/2018, na Secretaria da Primeira Vara desta 

Comarca, a servidora: DAINI DELA JUSTINA, portadora do RG nº 

20179375-SSP/MT e CPF nº 039.143.121-81. Cumpra-se.       Paranatinga - 

MT, 25 de abril de 2018.         Jorge Hassib IbrahimJuiz de Direito Diretor do 

Foro        table

 PORTARIA N.º 027/2018-CA

 O Excelentíssimo Dr. JORGE HASSIB IBRAIM, Juiz de Direito Diretor do 

Foro da Comarca de Paranatinga Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais.

 R E S O L V E:

 LOTAR, a partir desta data, 25/4/2018, na Secretaria da Primeira Vara 

desta Comarca, a servidora: DAINI DELA JUSTINA, portadora do RG nº 

20179375-SSP/MT e CPF nº 039.143.121-81.

 Cumpra-se.

 Paranatinga - MT, 25 de abril de 2018.

 Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82872 Nr: 3723-19.2017.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Acácia Transportadora Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GP Catarinense Comércio, Importação e 

Exportação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - OAB:6862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELAINE DA SILVA STOCK 

- OAB:66980

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Considerando que o advogado da parte embargada não estava 

cadastrado, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o mesmo 

do despacho que recebeu os embargos e o intimou para se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 24405 Nr: 437-14.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Augusto de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de fl. 93, uma vez que cabe a parte interessada 

diligenciar em busca do endereço da parte executada.

Assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste nos autos, devendo requerer o que entender de direito, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85214 Nr: 78-49.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Isabella LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691/A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado ou ofereça meios para o 

cumprimento, emitindo guia para seguinte localidade: Santiago do Norte - 

Zona Urbana.

Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 70338 Nr: 1775-76.2016.811.0044

 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: VR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, julgo 

procedente o pedido inicial, a fim de declarar que Valério Rosiak não é o 

pai biológico de Wendell Arthur Silva Rosiak, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, 

expeça-se mandado ao Cartório do Registro Civil competente, para 

exclusão do nome do Valério Rosiak e dos avós paternos, no assento de 

nascimento do menor Wendell Arthur Silva Rosiak.Sem custas, despesas 

processuais, e honorários advocatícios.P. I. C.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87865 Nr: 1396-67.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenis da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Vistos.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes de direito 

colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior ao decurso do prazo para apresentação da defesa.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 

envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação em 10 dias.

Após, tornem conclusos.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81194 Nr: 2842-42.2017.811.0044

 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 Darc da Silva Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, NCPC, para condenar a parte requerida ao pagamento 

do adicional de 1/3 (um terço) ao que se refere o art. 7º, inciso XVII, da 

Constituição Federal, sobre o período de efetivo gozo de férias, qual seja 

45 (quarenta e cinco) dias, conforme preconiza os arts. 52, inciso I, e 53, 

ambos da Lei n.º 533, de 16 de dezembro de 2008.Ademais, condeno a 

parte requerida ao pagamento dos valores pretéritos de 1/3 (um terço) do 

adicional de férias, referentes ao período de 15 (quinze) dias de férias 

gozados, os quais não foram devidamente pagos, referente ao mês de 

julho dos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016, sobre os quais incidirão 

correção monetária, com índices definidos pelo IPCA-E, e juros de mora, 

segundo a remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 

1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, em 

consonância com julgamento do RE n.º 870.947 pelo Supremo Tribunal 

Federal.Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários 

advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), observando-se o 

disposto no artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, por ser a parte requerida isenta, de acordo com o item 2.14.5 da 

CNGC e artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, intime-se o requerente 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.Na 

inexistir manifestação da parte, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com baixas de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80790 Nr: 2646-72.2017.811.0044

 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: Carmem Lucia Alves de Lima Ciotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, NCPC, para condenar a parte requerida ao pagamento 

do adicional de 1/3 (um terço) ao que se refere o art. 7º, inciso XVII, da 

Constituição Federal, sobre o período de efetivo gozo de férias, qual seja 

45 (quarenta e cinco) dias, conforme preconiza os arts. 52, inciso I, e 53, 

ambos da Lei n.º 533, de 16 de dezembro de 2008.Ademais, condeno a 

parte requerida ao pagamento dos valores pretéritos de 1/3 (um terço) do 

adicional de férias, referentes ao período de 15 (quinze) dias de férias 

gozados, os quais não foram devidamente pagos, referente ao mês de 

julho dos anos de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, sobre os quais incidirão 

correção monetária, com índices definidos pelo IPCA-E, e juros de mora, 

segundo a remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 

1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, em 

consonância com julgamento do RE n.º 870.947 pelo Supremo Tribunal 

Federal.Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários 

advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), observando-se o 

disposto no artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, por ser a parte requerida isenta, de acordo com o item 2.14.5 da 

CNGC e artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, intime-se o requerente 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.Na 

inexistir manifestação da parte, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com baixas de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82235 Nr: 3442-63.2017.811.0044

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Adelia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, NCPC, para condenar a parte requerida ao pagamento 

do adicional de 1/3 (um terço) ao que se refere o art. 7º, inciso XVII, da 

Constituição Federal, sobre o período de efetivo gozo de férias, qual seja 

45 (quarenta e cinco) dias, conforme preconiza os arts. 52, inciso I, e 53, 

ambos da Lei n.º 533, de 16 de dezembro de 2008.Ademais, condeno a 

parte requerida ao pagamento dos valores pretéritos de 1/3 (um terço) do 

adicional de férias, referentes ao período de 15 (quinze) dias de férias 

gozados, os quais não foram devidamente pagos, referente ao mês de 

julho dos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016, sobre os quais incidirão 

correção monetária, com índices definidos pelo IPCA-E, e juros de mora, 

segundo a remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 

1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, em 

consonância com julgamento do RE n.º 870.947 pelo Supremo Tribunal 

Federal.Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários 

advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), observando-se o 

disposto no artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, por ser a parte requerida isenta, de acordo com o item 2.14.5 da 

CNGC e artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, intime-se o requerente 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.Na 

inexistir manifestação da parte, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com baixas de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80786 Nr: 2642-35.2017.811.0044

 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: Eliara Priscila Andrade da Mata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, NCPC, para condenar a parte requerida ao pagamento 

do adicional de 1/3 (um terço) ao que se refere o art. 7º, inciso XVII, da 

Constituição Federal, sobre o período de efetivo gozo de férias, qual seja 

45 (quarenta e cinco) dias, conforme preconiza os arts. 52, inciso I, e 53, 

ambos da Lei n.º 533, de 16 de dezembro de 2008.Ademais, condeno a 

parte requerida ao pagamento dos valores pretéritos de 1/3 (um terço) do 

adicional de férias, referentes ao período de 15 (quinze) dias de férias 

gozados, os quais não foram devidamente pagos, referente ao mês de 

julho dos anos de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, sobre os quais incidirão 

correção monetária, com índices definidos pelo IPCA-E, e juros de mora, 

segundo a remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 

1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, em 

consonância com julgamento do RE n.º 870.947 pelo Supremo Tribunal 

Federal.Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários 

advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), observando-se o 

disposto no artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, por ser a parte requerida isenta, de acordo com o item 2.14.5 da 

CNGC e artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, intime-se o requerente 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.Na 

inexistir manifestação da parte, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com baixas de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80626 Nr: 2542-80.2017.811.0044

 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: Iva Bruno Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, NCPC, para condenar a parte requerida ao pagamento 

do adicional de 1/3 (um terço) ao que se refere o art. 7º, inciso XVII, da 

Constituição Federal, sobre o período de efetivo gozo de férias, qual seja 

45 (quarenta e cinco) dias, conforme preconiza os arts. 52, inciso I, e 53, 

ambos da Lei n.º 533, de 16 de dezembro de 2008.Ademais, condeno a 

parte requerida ao pagamento dos valores pretéritos de 1/3 (um terço) do 

adicional de férias, referentes ao período de 15 (quinze) dias de férias 

gozados, os quais não foram devidamente pagos, referente ao mês de 

julho dos anos de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, sobre os quais incidirão 

correção monetária, com índices definidos pelo IPCA-E, e juros de mora, 

segundo a remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 

1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, em 

consonância com julgamento do RE n.º 870.947 pelo Supremo Tribunal 

Federal.Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários 

advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), observando-se o 

disposto no artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, por ser a parte requerida isenta, de acordo com o item 2.14.5 da 

CNGC e artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, intime-se o requerente 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.Na 

inexistir manifestação da parte, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com baixas de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80696 Nr: 2580-92.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaneide Rodrigues Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, NCPC, para condenar a parte requerida ao pagamento 

do adicional de 1/3 (um terço) ao que se refere o art. 7º, inciso XVII, da 

Constituição Federal, sobre o período de efetivo gozo de férias, qual seja 

45 (quarenta e cinco) dias, conforme preconiza os arts. 52, inciso I, e 53, 

ambos da Lei n.º 533, de 16 de dezembro de 2008.Ademais, condeno a 

parte requerida ao pagamento dos valores pretéritos de 1/3 (um terço) do 

adicional de férias, referentes ao período de 15 (quinze) dias de férias 

gozados, os quais não foram devidamente pagos, referente ao mês de 

julho dos anos de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, sobre os quais incidirão 

correção monetária, com índices definidos pelo IPCA-E, e juros de mora, 

segundo a remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 

1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, em 

consonância com julgamento do RE n.º 870.947 pelo Supremo Tribunal 

Federal.Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários 

advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), observando-se o 

disposto no artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, por ser a parte requerida isenta, de acordo com o item 2.14.5 da 

CNGC e artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, intime-se o requerente 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.Na 

inexistir manifestação da parte, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com baixas de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 33254 Nr: 1492-92.2012.811.0044

 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: Feodorit Egoroff

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 
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OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inaugural, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do CPC, para determinar ao Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, que implante o benefício à parte autora, no valor de 

um salário mínimo mensal, desde a data do requerimento administrativo, em 

28/06/2012 (fls. 45), observando-se os parâmetros a seguir:NOME DO(A) 

SEGURADO(A):Feodorit EgoroffCADASTRO DE PESSOA FÍSICA 

(CPF):105.301.261-68DATA DE NASCIMENTO:07.04.1951NOME DA 

MÃE:Tatiana EgoroffBENEFÍCIO CONCEDIDO:Aposentadoria por Idade 

RuralDATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIB:28/06/2012DATA DO INÍCIO DO 

PAGAMENTO – DIP:30 (trinta) dias após a intimação desta.Outrossim, 

condeno a autarquia ré ao pagamento das parcelas em atraso, desde o 

requerimento administrativo até a data da efetiva implantação do beneficio 

previdenciário, sobre as quais incidirão correção monetária, com índices 

definidos pelo IPCA-E, e juros de mora, segundo a remuneração da 

caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com 

a redação dada pela Lei 11.960/2009 (RE n.º 870.947, STF).Isento de 

custas e despesas processuais, por se tratar da Fazenda Pública. 

Condeno a autarquia ré ao pagamento de honorários advocatícios, que 

fixo em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença 

(STJ, Súmula 111).Deixo de submeter a presente ao reexame necessário, 

diante do que estabelece o artigo 496, §3º do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, manifeste-se a autora para ulterior 

prosseguimento, no prazo de 10 (dez) dias. Nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83423 Nr: 3977-89.2017.811.0044

 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: Erika Sayuri Suzuki Filipin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, 

do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser 

beneficiário da justiça gratuita (Art. 98, § 3º, do CPC).Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 63553 Nr: 2148-44.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNQ, MNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2148-44.2015.811.0014 (Código 63553)

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS ajuizada 

por MARIELLI NOGUEIRA ROCHA, em desfavor de ABINADABE SAMPAIO 

QUEIROZ, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 37/39, as partes realizaram composição amigável, pugnando pela 

homologação do acordo e suspensão do feito.

Às fls. 48, manifestação favorável do Ministério Público.

 É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Assim, analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as 

partes litigantes, as quais estabelecem parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela qual 

pugnam pela homologação do acordo e, em consequência, requerem a 

extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio nos e sendo direito transigível devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO entabulado às fls. 

37/39, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, b, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79015 Nr: 1769-35.2017.811.0044

 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: Neuza Cavalcante Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivo - Telefônica Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 1769-35.2017.811.0044 (Código 79015)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c.c 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO ajuizada pela NEUZA CAVALCANTE FERREIRA 

em face de VIVO-TELEFONICA BRASIL S.A, na qual a parte exequente 

informa o pagamento integral do débito executado e, por consequência, 

pugna pela extinção do feito, conforme fls. 51.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve a quitação do débito objeto desta 

demanda pelo executado fls. 48/49, como também informa a parte 

exequente à fls. 51.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925 do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79262 Nr: 1896-70.2017.811.0044

 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: Janaina Souza Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido autoral, ficando resolvido 

o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e 

honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 10% (dez por cento) do 

valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, do Código de 

Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da 

justiça gratuita (Art. 98, § 3º, do CPC).Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82118 Nr: 3369-91.2017.811.0044

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Ricardo Sousa Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188, Romaria Pereira da Costa - OAB:24305/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, 

do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser 

beneficiário da justiça gratuita (Art. 98, § 3º, do CPC).Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83423 Nr: 3977-89.2017.811.0044

 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: Erika Sayuri Suzuki Filipin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, 

do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser 

beneficiário da justiça gratuita (Art. 98, § 3º, do CPC).Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 25104 Nr: 1137-87.2009.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Joanela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Hernandez Marques - 

OAB:48104, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a advogada Dra. 

Andreia Dela Justina, OAB/MT 13133, para proceder a devolução dos 

autos nº 1137-87.2009.811.0044 - código 25104, no prazo de 3 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa e outras providências legais e disciplinares a serem adotadas por 

este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85824 Nr: 401-54.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Alves Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Prates

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT, Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte requerente logrou êxito em comprovar sua 

hipossuficiência econômica (fls. 21/29), defiro o pedido de assistência 

judiciária gratuita.

Nos termos do artigo 334 do Código de processo Civil, remeto o presente 

feito ao CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados a se 

fazerem presentes na Sessão de Mediação/Conciliação a ser designada 

pela Gestora do Centro.

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o cartório para os prazos dispostos 

no art.334 e parágrafos, do CPC.

Cite-se o requerido e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência, acompanhadas de seus respectivos advogados.

Ao ser citado, o requerido devera ser cientificado de que o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência 

de conciliação frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou demais casos previstos em lei.

Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciara conforme preceitua o art. 335 e 

incisos, do CPC.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para manifestação 

em 15 (quinze) dias.

Havendo acordo, volvam-me conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 60978 Nr: 970-60.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosani Ines Eich Rambo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BALDAN NETO - 

OAB:221199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 970-60.2015.811.0044 (Código 60978)

Vistos.

Considerando que a qualidade de segurada e carência dependem da 

averiguação da atividade rural da parte autora, entendo por bem designar 

audiência de instrução e julgamento para oitiva pessoal e de suas 

testemunhas.

Assim, Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13/08/2018 

às 13:30.

Fixo como ponto controvertido o fato de se enquadrar ou não a parte 

requerente na hipótese legal para a concessão do benefício pleiteado.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer 

suas testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada 

pelo Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87793 Nr: 1356-85.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson Ferreira dos Santos

 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:

 Processo nº: 1356-85.2018.811.0044 (Código nº 87793)

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária visando a concessão do benefício de 

Auxílio Doença ou, alternativamente, Aposentadoria por Invalidez, com 

pedido de tutela de urgência, proposta por Adilson Ferreira dos Santos, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024526/4/2018 Página 441 de 598



em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Carreou os 

documentos de fls. 09/19.

Inicialmente, defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica.

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, que o pedido do autor muito provavelmente será julgado 

procedente ao final da lide, conforme preceitua o caput do artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil.

O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil prevê:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.”

 Complementando o preceptivo, temos o artigo 303, também do novo 

Código, segundo o qual:

 “Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, 

a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”.

Assim, para que se antecipem os efeitos da tutela é estritamente 

necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – 

presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

Em uma análise efêmera, típica das medidas de urgência, não vislumbro a 

probabilidade do direito alegado, uma vez que não trouxe junto da inicial, 

elementos suficientes a comprovarem o atendimento aos requisitos legais 

trazidos pela lei previdenciária.

Ainda, considerando que a parte autora poderá, caso seja necessário, 

pleitear o pagamento das prestações vencidas, não há perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo.

Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, em consonância com o que estabelece o §3º, art. 300, do Código 

de Processo Civil.

Desta feita, o pleito somente poderá ser mais bem analisado passando 

pelo crivo do contraditório, motivo pelo qual INDEFIRO o pleito de 

concessão de tutela provisória.

Proceda-se a CITAÇÃO do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências legais.

 Por oportuno, em razão da suposta patologia que esta acometida a parte 

autora, deve ser realizada perícia médica no intuito de obter parecer 

técnico a respeito da referida enfermidade suposta incapacidade da 

autora. Assim, NOMEIO o Dr. ARLINDO RODRIGUES ROCHA JUNIOR, 

médico, CRM 4.289/MT, que atende nesta cidade de Paranatinga/MT, para 

a realização da perícia.

Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), obedecendo 

ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da 

Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e 

deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida 

Revolução, tendo em vista a gratuidade da justiça.

Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta 

decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como 

da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data 

do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta 

aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização da 

perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do 

Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal.

Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira satisfatória os 

quesitos apresentados.

Com a juntada do laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias.

Concluídas as diligencias, retornem os autos conclusos para deliberações.

Em observância às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84680 Nr: 4526-02.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hospital e Maternidade São Benedito Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16828/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade 

informada na petição inicial.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-88.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA REGIANE BRUGNAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

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 que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se 

sobre a correspondência devolvida ID. 19917318.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-97.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA DOS SANTOS SOUZA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

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 que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se 

sobre a correspondência devolvida ID. 12917814.

Comarca de Peixoto de Azevedo

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Notificação

Vara de tramitação: Segunda Vara

Procedimento Cejusc –155373

 Ref. Autos 2845-60.2017.811.0023 – 2ª Vara/Peixoto de Azevedo/MT

AÇÃO DE GUARDA/GUARDA PROVISÓRIA

REQUERENTE: BRUNA CAROLINA DALL’AGNOL MARQUES

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

REQUERIDO: THIAGO GONÇALVES DE SANT’ANNA

ADVOGADO: LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA – OAB-MT 19390

Expedida em cumprimento ao despacho de fls. 73

FINALIDADE: Intimação doa advogado da parte requerida para comparecer 

à Sessão de Conciliação, agendada para o dia: 25/05/2018, às 14h00min 

no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 
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Peixoto de Azevedo Endereço: Fórum - Rua Pedro Álvares Cabral, 38 – 

Centro, Peixoto de Azevedo-MT.

Vara de tramitação: Segunda Vara

Procedimento Cejusc –165575

 Ref. Autos 931-24.2018.811.0023 – 2ª Vara/Peixoto de Azevedo/MT

AÇÃO DE ALIMENTOS/ALIMENTOS PROVISÓRIOS/GUARDA

REQUERENTE: CHALENE TIGRES GOMES

ADVOGADO: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE - OAB/MT 19063

REQUERIDO: JHONATHAN SOUSA DA SILVA

Expedida em cumprimento ao despacho de fls. 28

FINALIDADE: Intimação doa advogado da parte autora para comparecer à 

Sessão de Conciliação, agendada para o dia: 02/05/2018, às 13h00min no 

CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Peixoto 

de Azevedo Endereço: Fórum - Rua Pedro Álvares Cabral, 38 – Centro, 

Peixoto de Azevedo-MT.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 88729 Nr: 498-20.2018.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR CARVALHO COSTA, CAROLINE 

CARVALHO CORREA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Corrêa da Silva 

- OAB:MT 8.184-4

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento da complementação das diligências do senhor Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 60,00(sessenta reais) no prazo de 10(dez) dias, 

mediante guia de recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de 

Justiça – www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

busca/apreensão/citações, com posterior remessa do comprovante aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 86104 Nr: 2994-56.2017.811.0023

 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): CLAUDEMIR BRAZ AUGUSTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 

60,00(sessenta reais) no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

busca/apreensão/citação no perímetro urbano desta cidade, com posterior 

remessa do comprovante aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 89430 Nr: 973-73.2018.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL MARANHAO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 

60,00(sessenta reais) no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

busca/apreensão/citação no perímetro urbano desta cidade, com posterior 

remessa do comprovante aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 82601 Nr: 600-76.2017.811.0023

 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): FRANCISCO DANTAS PEREIRA ME, 

FRANCISCO DANTAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 

60,00(sessente reais) no prazo de 15(quinze) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

penhora, avaliação e intimação, com posterior remessa do comprovante 

aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76543 Nr: 326-49.2016.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MATOS SOBRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 

30,00( trinta reais) no prazo de 15(quinze) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

intimação de sentença, com posterior remessa do comprovante aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 23178 Nr: 1736-31.2005.811.0023

 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): EDIVALDO POLITANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 

650,00(seiscentos e cinquenta reais) no prazo de 15(quinze) dias, 

mediante guia de recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de 

Justiça – www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

atualização da avaliação do imóvel penhorado, com posterior remessa do 

comprovante aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63897 Nr: 986-48.2013.811.0023
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 AÇÃO: Cobrança de Cédula de Crédito Industrial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.E. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, 

EDVALDO DELLA VEDOVA DE ARAUJO, JUCELENE KUNCKEL DE 

ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para que 

providencie, no prazo de 10 (dez) dias, o preparo da carta precatória 

(Sinop-MT) para intima da parte requerida, mediante guia de recolhimento 

padrão disponível nos Cartórios Distribuidores Oficializados, Postos de 

Arrecadação e Internet (site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.com.br), para cumprimento do mandado de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 81608 Nr: 3498-96.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NWRDS, ANTONIA FRANCISCA GALVÃO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a escusa verbal do perito anteriormente nomeado, informo 

o Dr. MILTON ALMEIDA DA CRUZ, CAPs, para atuar como perito judicial, 

ficando desde já designada perícia para o dia 09.05.2018, às 9hs, a ser 

realizada na sala multidisciplinar deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86375 Nr: 3204-10.2017.811.0023

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEIA PEREIRA DA SILVA, 

VANDERLEIA P. DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 

30,00( trinta reais) no prazo de 15(quinze) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

citação, com posterior remessa do comprovante aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86320 Nr: 3165-13.2017.811.0023

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA DA SILVA MESQUITA GRUDKA, 

RAIMUNDO MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 

60,00( sessenta reais) no prazo de 15(quinze) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

citação e penhora, com posterior remessa do comprovante aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71732 Nr: 811-83.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HADO, YVADO, AADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACI LIMA DE ANDRADE - 

OAB:7.280/MA

 Processo nº 811-83.2015.811.0023

Código nº 71732

Intimem-se as partes para manifestar acerca dos documentos de 

fls.112-135 e cálculo de fls.137, no prazo de 10(dez) dias.

Transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 19 de abril de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76425 Nr: 243-33.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO QUEIROZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para que, no prazo de lei, se manifeste sobre a 

prova acrescida (laudo pericial), juntada às fls. 61/63.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83765 Nr: 1383-68.2017.811.0023

 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: EDINEIA DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a escusa verbal do perito anteriormente nomeado, informo 

o Dr. MILTON ALMEIDA DA CRUZ, CAPs, para atuar como perito judicial, 

ficando desde já designada perícia para o dia 09.05.2018, às 9hs, a ser 

realizada na sala multidisciplinar deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84972 Nr: 2169-15.2017.811.0023

 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: SUELEN DE SOUZA LIMA VITORINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a escusa verbal do perito anteriormente nomeado, informo 

o Dr. MILTON ALMEIDA DA CRUZ, CAPs, para atuar como perito judicial, 

ficando desde já designada perícia para o dia 03.05.2018, às 9hs, a ser 

realizada na sala multidisciplinar deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues
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 Cod. Proc.: 82790 Nr: 740-13.2017.811.0023

 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: CRIS JHON VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a escusa verbal do perito anteriormente nomeado, informo 

o Dr. MILTON ALMEIDA DA CRUZ, CAPs, para atuar como perito judicial, 

ficando desde já designada perícia para o dia 03.05.2018, às 9hs, a ser 

realizada na sala multidisciplinar deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81608 Nr: 3498-96.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NWRDS, ANTONIA FRANCISCA GALVÃO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora e o(a) respectivo(a) advogado(a) que 

a perícia médica, restou agendada para o dia 09.05.2018, as 9h00min, a 

ser realizada na sala multidisciplinar deste Juízo, Fórum Local de Peixoto 

de Azevedo – MT, pelo Dr. Milton Almeida da Cruz. Bem como comparecer 

a Secretaria da Segunda Vara, para retirar os quesitos formulados pelas 

partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68430 Nr: 2046-22.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON JUNIOR SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) a parte autora, que a perícia 

médica, restou agendada para o dia 26.04.2018, as 10h00min, na Clínica 

Regional de Matupá, sito à Avenida Hermínio Ometto, s/nº, Bairro: Centro, 

Cidade; Matupá-MT, pelo perito, Dr. José Grecchi Pirolla, Bem como 

comparecer a Secretaria da Segunda Vara, para retirar os quesitos 

formulados pelas partes.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010191-91.2015.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO AGNER GALLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MANHAGUANHA OAB - MT6857/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

PARA AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

THIAGO TAGLIAFERRO LOPES OAB - SP0208972A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

SILVIA DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO)

ALISTER BRESCIANI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010191-91.2015.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 31.520,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ADRIANO AGNER 

GALLO Parte Ré: REQUERIDO: PARA AUTOMOVEIS LTDA, BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 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 , 25 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: 8010191-91.2015.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO AGNER GALLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MANHAGUANHA OAB - MT6857/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

PARA AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

THIAGO TAGLIAFERRO LOPES OAB - SP0208972A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

SILVIA DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO)

ALISTER BRESCIANI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010191-91.2015.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 31.520,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ADRIANO AGNER 

GALLO Parte Ré: REQUERIDO: PARA AUTOMOVEIS LTDA, BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 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 , 25 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: 1000094-49.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANALVA NUNES COLARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000094-49.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 515,34; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 
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ANALVA NUNES COLARES Parte Ré: REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Senhor(a): JONES EVERSON CARDOSO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, para no prazo legao de 5 (cinco) dias fornecer o endereço 

correto do requerido, sob pena de extinção do feito. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 25 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: 1000093-64.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANALVA NUNES COLARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000093-64.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 666,02; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ANALVA NUNES COLARES Parte Ré: REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Senhor(a): JONES EVERSON CARDOSO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, para no prazo legao de 5 (cinco) dias fornecer o endereço 

correto do requerido, sob pena de extinção do feito. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 25 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: 1000095-34.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANALVA NUNES COLARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000095-34.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 595,27; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ANALVA NUNES COLARES Parte Ré: REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Senhor(a): JONES EVERSON CARDOSO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, para no prazo legao de 5 (cinco) dias fornecer o endereço 

correto do requerido, sob pena de extinção do feito. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 25 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): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 24121 Nr: 3446-53.2004.811.0013

 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: Conselho Regional de Medicina Veterinária de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. S. Souza Queiroz e Cia Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marley Paesano da Cunha 

Grellmann - OAB:3.769 - OAB/MT, Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO PARA FINS DE DIREITO QUE O RECURSO DE APELAÇÃO FOI 

INTERPOSTO NO PRAZO LEGAL, SENDO ASSIM INTIMO O AUTOR PARA 

APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES DO RECURSO APRESENTADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37721 Nr: 281-90.2007.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucinda da Silva Macena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Manoel de Almeida - 

OAB:2559/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O AUTOR NA PESSOA DE SEU ADVOGADO PARA 

MANIFESTAR-SE NOS AUTOS ACERCA DA IMPGNAÇÃO COLACIONADOS 

AOS AUTOS AS FLS. 194/203.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 37848 Nr: 406-58.2007.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Francisca Amélia Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bento Júnior, Associação de Poupança e 

Empréstimo - POUPEX, João Bento Neto, Espólio de Manoel Ferreira Bento, 

Francisca Zuleide Bento Pinton

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT, Álvaro Adalberto Maciel Carneiro - 

OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VOLPE CAMARGO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:296/2006

 Intimem-se as partes, cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167029 Nr: 3648-39.2018.811.0013

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SINDICATO RURAL DE PONTES E LACERDA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO ALCIDES SAMPAIO E 

SILVA - OAB:5111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, tendo em vista a necessidade de se garantir a proteção das 

próprias crianças e adolescentes e considerando que a liberdade de ir, vir 

e estar deve estar condicionada ao direito da criança e do adolescente ao 

respeito, que inclui a inviolabilidade de sua integridade física, psíquica e 

moral, DEFIRO o pedido em voga.Ressalto que, a despeito da manifestação 

ministerial de fls. 78/81, em detida análise do requerimento inicialmente 

formulado pelo autor, bem como dos documentos que o acompanham, 

vislumbro que se encontram presentes os requisitos do art. 4º da Portaria 

nº 6/2016-GAB2VARA.Deste modo, não há fundamento para o 

indeferimento do pleito, o que implica, inexoravelmente, na concessão do 

alvará judicial.Para tanto, CONCEDO alvará judicial para participação das 

adolescentes abaixo relacionadas no evento denominado “Noite das 

Princesas” que ocorrerá no dia 27 de abril de 2018, das 19h00min até 

01h00min, bem como no evento “Concurso da Rainha da 26ª Expoeste”, 

realizado no Sindicato Rural de Pontes e Lacerda (CNPJ 

01.366.962/0001-21), no dia 30 de junho de 2018, das 20h00min até 

04h00min, nas dependências da sede do requerente:1) ELISÂNGELA 
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GOMES RIBEIRO, RG 3173309-3 SSP/MT e CPF 061.640.071-35, nascida 

em 29 de março de 2002 e filha de Orozino Gomes Ribeiro Neto e 

Rosangela Cunha Gomes;2) MIRELA FERREIRA BEZERRA, RG 2833927-4 

SSP/MT e CPF 058.355.391-50, nascida em 17 de julho de 2001 e filha de 

Valdenor Aparecido Bezerra e Soniameire Fátima Rufino Ferreira 

Bezerra;3) GABRIELI SOUZA BELMIRO, RG 2772076-4 SSP/MT e CPF 

062.854.401-40, nascida em 25 de agosto de 2000 e filha de José Carlos 

Belmiro e Célia Ozébio de Souza;4) RAYANE APARECIDA MASCARENHAS 

FERNANDES, RG 2615856-6 SSP/MT e CPF 060.690.931-04, nascida em 

10 de agosto de 2000 e filha de Nivaldo Garcia Fernandes e de Luciana 

Mascarenhas.Ademais, calha frisar ser terminantemente vedada a venda 

ou distribuição gratuita de bebidas alcoólicas ou substâncias semelhantes 

e outras que causem dependência física ou psíquica, às menores, sendo 

que a (o) responsável pelo evento deverá providenciar rigorosa(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 129492 Nr: 7946-45.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliciane Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 89, motivo pelo qual CONCEDO ao autor o prazo de 

60 (sessenta) dias para se manifestar nos autos.

Decorrido o prazo encimado e em caso de inércia, DETERMINO desde já a 

suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no 

art. 921, III, § 1º, do CPC. "In casu", ARQUIVEM-SE os autos, excluindo-o 

do Relatório Estatístico das Atividades Forenses e anotando-se o prazo da 

suspensão no sistema informatizado de controle processual (Sistema 

Apolo), nos termos do art. 1.149 da CNGC.

Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e, nada sendo requerido, 

PROCEDA-SE a gestora ao cumprimento do art. 580 e seguintes da CNGC.

Cumprido os comandos acima, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a 

conclusão do feito.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 146442 Nr: 6367-28.2017.811.0013

 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: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON ANDRADE SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de fls.57, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, 

abro vista à parte autora para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 160418 Nr: 643-09.2018.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMIDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a audiência designada para esta data, as 14 horas, 

não se realizou face a ausência da requerida, comparecendo apenas o 

requerente e que este informou que tinha o numero do celular da requerida 

Edna Maria Inacio de Souza, sendo 066-98427-7070, entrei em contato 

com a mesma e informei se poderia ser realizado uma audiência via skipe, 

onde passei como seria feito e essa se prontificou em fazer mas não 

poderia ser nesta data pois a mesma estava em viagem já dentro do 

ônibus e que o celular dela iria sair fora de área, razão pela qual 

redesignei para o dia 16 de maio de 2018, às 16 horas e informei para a 

requerido bem como para o requerente, saindo todos intimados da referida 

audiência. Do que para constar lavrei a presente certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 112156 Nr: 946-91.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

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, tendo em vista a apresentação 

Embargos de Declaração, e com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, 

abrimos vista a parte autora para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 153976 Nr: 9890-48.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUZIA MARCAL ME, Maria Luzia 

Marçal, Diogo Villar Perez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, que a Requerida não contestou a 

presente ação conforme comprova sua citação as fls. 75, decorrendo o 

prazo previsto na Lei para apresentar Contestação. Assim, e com amparo 

no provimento 56/2007, abrimos vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 161507 Nr: 1107-33.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Romero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do 

Noroeste de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MACHADO DE 

OLIVEIRA - OAB:11048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ...Suma: RECEBO os embargos ofertados pela parte executada, sem 

atribuir-lhes, contudo, efeito suspensivo. INTIME-SE a parte embargada, 

por meio de seu advogado, via DJE, para, querendo, impugnar os 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I, do NCPC). 

Após, decorrido o prazo para impugnação, CERTIFIQUE-SE e 

PROMOVA-SE nova conclusão dos autos para julgar imediatamente o 

pedido ou designar audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 140989 Nr: 4050-57.2017.811.0013

 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: GERALDO LEMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lemes dos Santos, MARIA JOSÉ GOMES 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA MORAIS SANTOS - 

OAB:19453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 Diante destes argumentos, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela 

provisória de urgência, tal qual vindicado pelo requerente.No mais, 

NOMEIO a assistente social Damaris Cristina Machado Caminotto e a 

psicóloga Taciana José da Silva, que deverão ser intimadas desta 
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nomeação para elaboração da avaliação psicossocial na residência da 

interditanda, no endereço declinado nos autos, apresentando parecer no 

prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, devendo informar a este juízo o 

tratamento atualmente dispensado pela requerida e seu esposo a Maria 

Lemes dos Santos, mormente devendo verificar/averiguar se a interditada 

vem sofrendo maus-tratos por parte da requerida, bem como se a mesma 

desempenha a curatela de maneira satisfatória.NOTIFIQUE-SE o Ministério 

Público.INTIME-SE via DJE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167648 Nr: 3943-76.2018.811.0013

 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: Diego de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV PORTAL DA AMAZÔNIA, TV RECORD 

(GUAPOREÍ)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18616/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a 

inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, 

caput).

CITEM-SE as requeridas, por mandado, nos termos do art. 246, II, do NCPC, 

advertindo-lhes 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.: 167650 Nr: 3944-61.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVI-LACERDA - FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PONTES E LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Em análise dos autos vislumbro que o “de cujus” faleceu no dia 

09/08/2008, e, no dia 01/09/2008, a autora requereu administrativamente a 

concessão do benefício de pensão por morte, tendo o seu pleito foi 

negado, sob o fundamento da ausência da comprovação da união estável 

(fls. 27/28).Em razão disso, somente no dia 03 de março de 2013, após o 

óbito de Valdir Costa, a autora declarou por meio de escritura pública ter 

convivido com o mesmo, fato que infirma a probabilidade do direito alegado 

e demanda a ampla produção de provas em regular instrução processual. 

Aliado a isto, a autora não se desincumbiu de demonstrar o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, deixando de juntar documentos 

com o intuito de subsidiar o pedido de tutela de urgência requerido.Diante 

disso, em razão da ausência de comprovação dos requisitos previstos no 

art. 300, “caput”, do NCPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado 

e do perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, INDEFIRO a 

antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência. Neste 

sentido:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. TUTELA 

ANTECIPADA. UNIÃO ESTÁVEL. PROVA INSUFICIENTE. REQUISITOS NÃO 

PREENCHIDOS. 1. Os documentos colacionados constituem mero início de 

prova material da união estável entre o seguro falecido e a ora agravante. 

2. Ausente nos autos a prova inequívoca do quanto pleiteado para a 

antecipação da tutela. 3. Agravo desprovido. (TRF da 3ª Região. Agravo 

de Instrumento: 00117987420164030000/MS. Órgão Julgador: Décima 

Turma. Publicação: 30/11/2016. Julgamento: 22 de novembro de 2016. 

Relator: Desembargador Federal Baptista Pereira).Por outro lado, DEFIRO 

os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, 

“caput”, do NCPC.CITE-SE o réu para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 335, inciso III, do 

Código de Processo Civil, fazendo-se constar, outrossim, as advertências 

a que fazem menção o art. 344 do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 159200 Nr: 30-86.2018.811.0013

 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: WILTON MARCELINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:MT-8506-A

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT proposta por WILTON MARCELINO DE MOURA, 

em face de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DVPAT 

S/A, ambos devidamente qualificados na inicial.

Juntou documentos às fls. 8/39.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

49/120.

A impugnação à contestação foi anexada às fls. 127/129.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Trata-se de ação pelo procedimento ordinário em que o autor pleiteia que 

a ré seja condenada à indenização por acidente de trânsito no importe de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Como preliminar, a requerida arguiu ausência de interesse de agir, face ao 

recebimento na seara administrativa de indenização. Todavia, referida 

tese defensiva confunde-se com o mérito, devendo ser analisada por 

ocasião da prolação da sentença de mérito.

Acerca da preliminar de ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a parte 

requerente não apresentou comprovante de residência, requisito para 

fixação do foro, a jurisprudência já sedimentou há muito tempo o 

entendimento pela desnecessidade de sua apresentação.

O ordenamento processual ou rito aplicável às ações de cobrança do 

seguro DPVAT não mencionam a necessidade de apresentação do 

comprovante de residência.

Nessa linha, destaco precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado do 

Espírito Santo que, em casos análogos recentes, já firmou a orientação:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA 

APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DA AGRAVANTE - 

AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL NESSE SENTIDO - ROL TAXATIVO DOS 

ARTS. 282 E 283 DO CPC - RECURSO PROVIDO . 1. O comprovante de 

residência não está no rol de requisitos previsto no art. 282 do Código de 

Processo Civil, sendo desncessária, portanto, a determinação de emenda 

para a sua apresentação, principalmente quando a agravante apresenta 

toda a qualificação na peça inicial com a informação de seu nome e 

sobrenome, nacionalidade, estado civil, profissão, número de carteira de 

identidade e CPF, endereço e domicílio, bem como a completa qualificação 

do réu . 2. Quanto a previsão do art. 283 do CPC no sentido de que a inicial 

seja instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, 

tais documentos são aqueles indispensáveis ao desenvolvimento do 

processo, ou seja, aqueles relacionados com os fatos e com os 

fundamentos jurídicos do pedido, consistindo, na verdade, as provas 

documentais pelas quais o autor pretende demonstrar a verdade de suas 

alegações. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 

58139000028, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2013, Data da 

Publicação no Diário: 27/06/2013)”.

Com isso, verifica-se que o dispositivo legal retratado pelo Novo Código de 

Processo Civil em seus arts. 319 e 320 não exigem o comprovante de 

residência da parte, tal como é o entendimento jurisprudencial supracitado.

Assim, REJEITO as preliminares.

Deste modo, passo então, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas.

Portanto, não havendo mais preliminares a serem analisadas, DECLARO 
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SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória.

DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto, NOMEIO como 

perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, 

CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José Dulce, nº 109, Centro, 

CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone (065) 3223-2405, 

“e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá ser intimado acerca 

da nomeação levada a efeito.

Deverá a secretaria, mediante impulsionamento por certidão, via DJE, 

intimar o autor e, mediante remessa dos autos, intimar a seguradora ré 

acerca da data aprazada para a perícia, bem como para que, caso 

queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, do NCPC). Faço consignar que o autor 

deverá comparecer na perícia a ser designada independentemente de 

intimação pessoal.

ARBITRO os honorários periciais devidos ao perito ora nomeado no valor 

de R$ 1.000,00 (mil reais), a serem arcados pela ré. Além disso, FIXO o 

prazo de 30 (trinta) dias para a juntada do respectivo laudo, a partir da 

realização da perícia médica.

Com a juntada do laudo pericial ABRA-SE vista dos autos às partes para 

que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem acerca de seu 

teor (art. 477, § 1º, do NCPC).

 Em seguida, PROMOVA-SE nova conclusão dos autos.

EXPEÇA-SE o necessário.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 166639 Nr: 3477-82.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Oseni Teixeira Spoladore

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON PINHEIRO LEITE - 

OAB:, GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - OAB:20748/O, Zilene 

Maria di Carmo Bissolli - OAB:17061

 Certifico para os fins de direito, em cumprimento ao Prov. 52/07/CGJ, 

remeto os autos à intimação dos Advogados Emerson Pinheiro Leite - 

OAB/MT 19.744/O e Graciele Cristina Romero Munhoz OAB/MT 20748/O, 

que patrocinam a defesa de Anderson Oseni Teixeira Spoladore, 

relativamente à adiência designada para o dia 17/08/2018, às 16:30 horas. 

Do que para constar lavrei a presente certidão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65057 Nr: 1099-66.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noboyuki Kihara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 Suma...Por todo o exposto, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE a denúncia 

e CONDENO NOBOYUKI KIHARA como incurso nas sanções previstas o 

art. 180, §1°, do Código Penal.III.1 – DOSIMETRIA DA PENA24. Em 

observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em 

consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a 

individualizá-la nos seguintes termos.25. Primeira fase: circunstâncias 

judiciais do art. 59 do Código Penal: a) Culpabilidade: acerca da 

culpabilidade, de se ponderar que “o fato de o réu ter condições de 

entender o caráter ilícito de sua conduta, de ter agido com vontade livre e 

consciente para a prática do delito, não constituem motivação idônea para 

justificar o aumento da pena-base como culpabilidade.” (STJ, HC 

135.068/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 

06/12/2011, DJe 19/12/2011). Ademais, “a potencial consciência sobre a 

ilicitude da conduta e a inexigilidade de conduta diversa são pressupostos 

da culpabilidade, elementar do conceito analítico de crime, não 

pertencendo ao rol das circunstâncias judiciais, porquanto a culpabilidade 

nele referenciada diz respeito à reprovabilidade social.” (STJ, HC 

162967/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 

18/05/2010, DJe 21/06/2010).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 149819 Nr: 7830-05.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Adriano Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELE CRISTINA ROMERO 

MUNHOZ - OAB:20748/O

 Vistos, etc.

1- Designo audiência admonitória para o dia 14/06/2018 às 13h00min, para 

estabelecer as condições para cumprimento da pena no regime 

semiaberto.

2- Intime-se o recuperando, o Ministério Público e a Defesa.

3- Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41067 Nr: 3367-69.2007.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodolfo de Freitas Faria, Blado Jeocristsan 

Abrantes da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT, Daniella Gonçalves Ferreira da Costa - OAB:21397, 

Gerson Medeiros - OAB:5637/MT, Paulo Fabrinny Medeiros - 

OAB:5940/MT, Rafaella Araújo e Medeiros - OAB:, Rodrigo Pouso 

Miranda - OAB:12333/MT

 INTIMAR OS ADVOGADOS DOS RÉUS PARA A SESSÃO PLENÁRIA 

DESIGNADA PARA O DIA 04/05/2018 às 09h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42120 Nr: 4433-84.2007.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Inácio da Luz Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Fica o reeducando advertido, que 

o não cumprimento das condições acima poderá acarretar na regressão 

de seu regime de cumprimento de pena para o fechado. II. Expeça-se 

Ofício ao comando da PM e Policia Civil dando ciência da presente decisão 

para que auxiliem na fiscalização do cumprimento das condições 

estabelecidas, comunicando ao juízo eventual descumprimento. III. 

Esclarecido acerca das condições supra, saem os presentes intimados. 

IV. Elabore-se o cálculo atualizado da pena, remetendo-o após ao 

Ministério Público e ao defensor do reeducando para a devida 

manifestação. V. Após, volvam-me os autos conclusos para deliberação e 

envio do cálculo para o reeducando. VI. Cumpra-se expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 87606 Nr: 5303-22.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FERREIRA DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Diante das ocorrências acima, 

REDESIGNO o ato para 27/06/2018, às 13:00, devendo o reeducando ser 

intimado através de seu advogado constituído. II. Cumpra-se expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43064 Nr: 5311-09.2007.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de São Paulo
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE PEREIRA DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Fica o reeducando advertido, que 

o não cumprimento das condições acima poderá acarretar na regressão 

de seu regime de cumprimento de pena para o fechado. II. Expeça-se 

Ofício ao comando da PM e Policia Civil dando ciência da presente decisão 

para que auxiliem na fiscalização do cumprimento das condições 

estabelecidas, comunicando ao juízo eventual descumprimento. III. 

Esclarecido acerca das condições supra, saem os presentes intimados. 

IV. Elabore-se o cálculo atualizado da pena, remetendo-o após ao 

Ministério Público e ao defensor do reeducando para a devida 

manifestação. V. Após, volvam-me os autos conclusos para deliberação e 

envio do cálculo para o reeducando. VI. Cumpra-se expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 82971 Nr: 344-08.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rui Henrique Demarchi, Gilmares de Jesus 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B, João Otávio Mundim Oliveira - OAB:22817/MT

 INTIMAR OS ADVOGADOS DOS RÉUS PARA AUDIENCIA DE OITIVA DA 

TESTEMUNHA GERALDO APARECIDO NEPOMUCENO QUE SE REALIZARÁ 

DIA 17/05/2018 ÀS 16:30HS, NA SALA DE AUDIENCIAS DA 7ª VARA 

CRIMINAL DE CUIABÁ - EDIFICIO DO FORUM

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 100174 Nr: 2160-54.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odário Greque Ferraz - 

OAB:4.170-B/MT

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 52/CGJ/MT, 

abro vistas ao(s) advogado(s) do(s) réu(s) para apresentar memoriais 

finais, no prazo do legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 106468 Nr: 4786-46.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Santos Ferraz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odário Greque Ferraz - 

OAB:4.170-B/MT

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 52/CGJ/MT, 

abro vistas ao(s) advogado(s) do(s) réu(s) para apresentar memoriais 

finais, no prazo do legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 106468 Nr: 4786-46.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Santos Ferraz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odário Greque Ferraz - 

OAB:4.170-B/MT

 Vistos etc.

I. Inexistindo a hipótese de absolvição sumária, designo audiência una 

para o dia 5/10/2017 às 18h30. (horário de MT).

II. Intimem-se as testemunhas arroladas, devendo constar no mandado, 

dia, horário e local da audiência.

III. Caso o réu ou alguma das testemunhas não possua endereço nesta 

comarca, desde já depreco o ato de oitiva à comarca correspondente ao 

endereço do sujeito arrolado.

IV. Cientifique-se o Ministério Público. Intime-se o réu na pessoa de seu 

defensor por Diário eletrônico (art. 422, §1º da CNGC).

V. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 159048 Nr: 12457-52.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Carmo de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Fica o reeducando advertido que 

o não cumprimento das condições acima poderá acarretar a regressão de 

seu regime de cumprimento de pena para o fechado. II. Expeça-se Ofício 

ao comando da PM e Policia Civil dando ciência da presente decisão para 

que auxiliem na fiscalização do cumprimento das condições estabelecidas, 

comunicando ao juízo eventual descumprimento. III. Esclarecido acerca 

das condições supra, saem os presentes intimados. IV. Elabore-se o 

cálculo atualizado da pena, remetendo-o após ao Ministério Público e ao 

defensor do reeducando para a devida manifestação. V. Defiro o prazo de 

05 dias para que o advogado junte substabelecimento. VI. Após, 

volvam-me os autos conclusos para deliberação e envio do cálculo para o 

reeducando. VII. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 159573 Nr: 213-57.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado do Ceará

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Li Faria Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo Ferreira de Souza - 

OAB:/MT/17455

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Fica o reeducando advertido, que 

o não cumprimento das condições acima poderá acarretar a regressão de 

seu regime de cumprimento de pena para o fechado. II. Expeça-se Ofício 

ao comando da PM e Policia Civil dando ciência da presente decisão para 

que auxiliem na fiscalização do cumprimento das condições estabelecidas, 

comunicando ao juízo eventual descumprimento. III. Esclarecido acerca 

das condições supra, saem os presentes intimados. IV. Elabore-se o 

cálculo atualizado da pena, remetendo-o após ao Ministério Público e ao 

defensor do reeducando para a devida manifestação. V. Defiro o prazo de 

05 dias para que o advogado junte substabelecimento. VI. Após, 

volvam-me os autos conclusos para deliberação e envio do cálculo para o 

reeducando. VII. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 83322 Nr: 719-09.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Pereira Bispo Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

os autos à expedição de ofício, nos termos do requerido no pedido retro. 

Após, considerando que “a remição será declarada pelo juiz da execução, 

ouvidos o Ministério Público e a defesa” - Lei n. 7.210/84, art. 126, §8° (Lei 

de Execução Penal), abro vistas às partes para manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 83322 Nr: 719-09.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Pereira Bispo Batista
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 INDEFIRO O PEDIDO MINISTERIAL e mantenho a fórmula de cálculo para a 

progressão de regime.III – DA CONCLUSÃODesta feita, DETERMINO a 

realização de novo memorial de cálculo fazendo constar os 27 (vinte e 

sete) dias remidos, pelo Sistema de Módulo de Gerenciamento de Penas - 

MGP, considerando sua obrigatoriedade, conforme Provimento n. 

19/2013-CGJ, art. 1.786 da C.N.G.C, bem como Ofício Circular n. 

78/2017-GAB1-CGJ.Ato contínuo, DETERMINO, ainda, que, remeta os 

autos, para ciência e manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, ao(à) 

defesa – Advogado(a)/Defensor(a) Público(a) – Lei n. 7.210/84, arts. 81-A 

e 81-B - e, sucessivamente, ao representante do Ministério Público, que 

figura/atua como custos legis/fiscal da lei nessa ação e tem como 

atribuição, dentre outras, a fiscalização da execução da pena – Lei n. 

7.210/84, art. 68 e CPP, art. 257, II, incluído pela Lei n. 11.719, de 2008 -, 

cuja vista deste se dará com a intimação pessoal por carga, remessa ou 

meio eletrônico. - Lei n. 8.625/93, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 180, caput e 

183, § 1º.Cumpra-se.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67092 Nr: 717-65.2015.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liamara Teresinha Gaiatto e outro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso 

Siqueira-Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 67092

VISTO,

Considerando o decurso do prazo desde o protocolo da petição de fl. 31, 

DEFIRO o pedido de suspensão pelo prazo de 180 dias.

Transcorrido o prazo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo legal, 

promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 23 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 785 Nr: 75-25.1997.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mercado Garimpeiro Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sonia Marisa Dias Dib - OAB:000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777

 Código: 785

VISTO,

Considerando o decurso do prazo desde o protocolo da petição de fl. 321, 

DEFIRO o pedido de suspensão, pelo prazo de 180 dias.

Transcorrido o prazo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo legal, 

promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 23 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63102 Nr: 1296-81.2013.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 Código. 63102

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO 

CUMULADA COM PARTILHA DE BENS ajuizada por ELY CARDOSO DE 

ALMEIDA, em face de ARMANDO FÉLIX PARDIM, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Verifica-se que a parte autora fora devidamente intimada para que, 

procedesse ao regular prosseguimento do feito, porém, quedou-se inerte, 

conforme certidão de fl. 112.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Perlustrando os autos, vislumbra-se que estes comportam extinção com 

fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, uma vez que a requerente 

demonstrou, claramente o abandono da causa, traduzindo-se em seu 

desinteresse no prosseguimento do feito.

Sobre o assunto a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade 

Nery:

 “Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário 

o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor 

deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção. 

Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo 

não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intimação 

pessoal do autor para dar andamento ao processo (CPC, artigo 267, § 1º)” 

(Código de Processo Civil Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 2ª 

ed., p. 670).

 Destarte, não se mostra arrazoado o prosseguimento do feito por mero 

rigorismo jurídico, sendo sua extinção medida cabível.

Assim, restando evidente a falta de compromisso da parte autora para 

com a presente ação, JULGO EXTINTO o feito, com fulcro no que dispõe o 

art. 485, inciso III, do novo Código de Processo Civil, por abandono da 

causa.

Sem custas processuais.

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

formalidades de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 23 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78692 Nr: 481-11.2018.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Conceição Pina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozete Francisco de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio de Castro Leite 

Nogueira - OAB:5622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Não se pode olvidar, ademais, que sequer é possível mensurar em 

que data houve o esbulho alegado, se de fato houve, porquanto inexiste 

registro de boletim de ocorrência, e a testemunha inquirida afirmou 

desconhecer tal circunstância, notadamente porque sequer tinha 

conhecimento da alienação da área em favor do ora requerido.Deste 

modo, porque não comprovada a data do esbulho possessório alegado e, 

quiçá, a prática de tal ato pelo requerido, INDEFIRO a tutela de urgência 

possessória vindicada pela requerente.II – DEMAIS DISPOSIÇÕES.No mais, 

DETERMINO a remessa deste feito ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para possibilidade de sessão de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 334 do novel Código de 

Processo Civil, presidida por conciliador/mediador devidamente capacitado 
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e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução 

de Conflitos.PROCEDA-SE à nova intimação do réu, com a faculdade do 

artigo 212, § 2º, do novo Código de Processo Civil, para que compareça à 

audiência designada, acompanhado de advogado, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar contestação no 

prazo previsto no artigo 335, do NCPC.Havendo desinteresse da parte ré 

na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência a contar da data da audiência (NCPC, § 5º do art. 334). 

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 artigo 334, § 8º 

do NCPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC, art. 

344).Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78692 Nr: 481-11.2018.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Conceição Pina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozete Francisco de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio de Castro Leite 

Nogueira - OAB:5622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “VISTOS e etc. Neste ato foi realizada a inquirição das testemunhas da 

parte autora. No mais, permaneçam os autos conclusos em gabinete para 

a análise da liminar. Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 20831 Nr: 152-19.2006.811.0014

 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: MAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBdS, VGdABdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Batista Damásio - 

OAB:OAB/MT-7222-B

 “Vistos etc. Primeiramente, defiro o pedido dos advogados dos requeridos 

e, deste modo, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para a juntada de 

substabelecimento. Ademais, considerando que neste foi colhido o 

depoimento pessoal das partes, bem como, realizada a inquirição das 

testemunhas presentes. Assim, não havendo requerimento de diligências, 

CERTIFIQUE-SE À SECRETARIA o integral cumprimento das cartas 

precatórias expedidas, EIS QUE SE TRATA DE PROCESSO INSERIDO NA 

META 2 DA CNJ. No mais, converto as alegações finais em memorias 

finais. Por fim, com o retorno das precatórias, dê-se vistas dos autos à 

parte requerente e à parte requerida, consecutivamente, pelo prazo de 15 

(quinze) 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78183 Nr: 230-90.2018.811.0014

 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: Francisca Benicio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no pra legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciári0

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76463 Nr: 1714-77.2017.811.0014

 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: PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Poxoréu/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MARTINS VERÃO - 

OAB:5858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no pra legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77215 Nr: 2091-48.2017.811.0014

 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: TERESA PEHORI'O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Daycoval S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ignez Lucia Saldiva Tessa - 

OAB:32.909/SP

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no pra legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68719 Nr: 1526-55.2015.811.0014

 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: SONIA MARIA JULIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi - Brasil Telecom Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Certifico que procedo a intimação da parte requerida para no pra legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciári0

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71988 Nr: 1581-69.2016.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da Vara Ùnica da Comarca de Novo São 

Joaquim, Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitalino Pertile Bombarda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiane Luza - OAB:14.059, 

Mauro Portes Junior - OAB:10772/MT

 Certifico que procedo a itimação da parte executada da penhora realizada 

nos presentes autos, à fl. 21/22

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 3668 Nr: 507-39.2000.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Moreira da Silva, Cosme Ramos 

Cerqueira, Denilson Nunes Pereira, Francisco Galvão da Silva, Ercilia 

Pereira dos Santos, Fidelcino Rosa de Oliveira, Gilberto Izabel, Lázara 
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Gonçalves Izabel, Joilson Rodrigues de Lima, Luiz Nunes de Arruda, José 

Galvão, Gecione Pereira de Souza, Licinio Jorge Arruda, Leonício Correa 

Batista, Djalma Otaviano dos Santos, Sandro Gomes Nascimento, Zenio do 

Amparo Silva, João Barbosa da Silva, Vanderlino Ribeiro da Silva, Alvino 

Francisco de Oliveira, Salvador Martrins dos Santos, Almiro Pinto da Silva, 

Edílson Leite Galvão, Édio Cardoso de Almeida, Guimilton Alexandre de 

Barros, Geniva Nunes de Arruda, Izabel Deus Dorado, José Almeida de 

Oliveira Neto, Miguel Jesus dos Santos, Manoel Correia Batista, Sebastião 

Alves Amâncio, Jonilson R. de Lima, Clóvis Vieira de Oliveira, Elenita Alves 

de Oliveira Santos, Vicente G da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:/MT - 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ e 

Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos ao setor de Expedição de 

Matéria de Imprensa, com a finalidade de intimar o advogado da Parte 

autora, via DJE – (Diário da Justiça eletrônica), a efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça no valor de R$ 540,00 (quinhentos e 

quarenta reais), para o cumprimento de mandado de INTIMAÇÃO das 36 

(trinta e seis) pessoas, conforme Portaria n.º 29/2015/DF do fórum de 

Poxoréu, podendo ser depositado no SITE do Tribunal de Justiça sendo: 

www.tjmt.jus.br, nos ícones “serviço”, “guias” por último “diligência”, 

juntando-se comprovante nos autos, pelo prazo fixado na CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77415 Nr: 2187-63.2017.811.0014

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Martins de Siqueira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nylvan José da Silva - 

OAB:MT/17805

 “VISTO. Vislumbra-se que fora procedida à inquirição da testemunha 

presente, e, considerando a ausência da testemunha de acusação, Policial 

Robson Monteiro, redesigno a audiência para sua oitiva no dia 02/05/2018 

às 15h30min, requisite-se o policial, devendo adverti-lo que a ausência 

injustificada ao ato implicará na aplicação de multa. No mais, PROCEDA-SE 

À SECRETARIA a expedição de Carta Precatória para o interrogatório do 

réu na comarca em que o mesmo se encontra segregado, bem como, 

CERTIFIQUE o integral cumprimento da Carta Precatória expedida para a 

sua citação à fls. 164. Ademais, CANCELE A CARTA PRECATÓRIA 

expedida à fl. 165, tendo em vista que a testemunha não reside mais na 

cidade de Paranatinga, e EXPEÇA nova carta precatória para oitiva da 

testemunha da defesa no endereço acima mencionado. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se, expedindo o necessário”.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74969 Nr: 1039-17.2017.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAdM, CAdM, Elizângela Almeida de Souza, RAdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renan Morais da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIZÂNGELA ALMEIDA DE SOUZA, Cpf: 

01422190102, Rg: 1682336-2, Filiação: Ramiro de Souza e Valdete 

Valeriana de Souza, data de nascimento: 12/10/1983, brasileiro(a), natural 

de Rondonópolis-MT, solteiro(a), do lar. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Assim, restando evidente a falta de compromisso da parte 

autora para com a presente ação, JULGO EXTINTO o feito, com fulcro no 

que dispõe o art. 485, inciso III, do novo Código de Processo Civil, por 

abandono da causa.Sem custas processuais.Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e formalidades de 

estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.Poxoréu – MT, 13 de abril de 

2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 25 de abril de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68512 Nr: 1436-47.2015.811.0014

 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): Evair Ferraz de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:20075/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EVAIR FERRAZ DE OLIVEIRA, Cpf: 

04801068197, Rg: 24313726, Filiação: Conceição Aparecida Ferraz de 

Souza e Adair de Oliveira, data de nascimento: 07/08/1993, brasileiro(a), 

natural de Poxoréu-MT, solteiro(a), ajudante de pedreiro, Telefone 66 9940 

1613. 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, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, por consequência, 

CONDENO o réu EVAIR FERRAZ DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, ajudante 

de pedreiro, portador do RG nº 24313726-SEJUSP/MT e inscrito no CPF nº 

048.010.681-97, nascido em 07/08/1993, em Poxoréu/MT, filho de Adair de 

Oliveira e Conceição Aparecida Ferraz de Souza, endereço Rua Jaó, 

s/n.º, São Miguel, no munícipio de Campo Verde/MT, como incurso nas 

penas do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006.IV - DOSIMETRIA:A pena 

prevista para o crime de tráfico de entorpecente é de reclusão de 05 

(cinco) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil 

e quinhentos) dias-multa.Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 

59 do Código Penal e artigo 42 da Lei n°. 11.343/06, verifico que o réu agiu 

com culpabilidade normal a espécie. No que se refere aos maus 

antecedentes, deve-se esclarecer que somente serão consideradas as 

condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos 

autos. O réu não possui outras ações penais em curso. Não existem 

elementos plausíveis nos autos aptos a ensejar a valoração da conduta 

social ou a personalidade do réu. O motivo do delito é o próprio do tipo. 

Quanto às consequências e às circunstâncias não há informações que 

levem a considerá-las como desfavoráveis ao agente. Por fim, não há o 

que se falar em comportamento da vítima.Assim, considerando as 

circunstâncias acima delineadas e, ainda, a quantidade de droga 

apreendida, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 

dias-multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e 

corrigidos até a data do pagamento, a qual reputo como necessária e 

suficiente para a reprovação e prevenção do crime.Encontra-se presente 

uma circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, alínea “d”, do Código 

Penal, qual seja, a confissão, razão pela qual atenuo a pena base em 12 

(doze) meses, fixando a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e no 

pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em observância a Súmula 231 

do STJ.Ausentes as circunstâncias agravantes.Encontra-se presente a 

causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, haja 

vista ser o agente primário, de bons antecedentes, bem como por não 

haver nos autos informações de que o réu dedique-se à atividade 

criminosa nem integre organização criminosa, razão pela qual diminuo a 

pena anteriormente imposta em 1/6, ou seja, 10 (dez) meses, restando a 

mesma, nesta fase, em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 

no pagamento de 440 (quatrocentos e quarenta) dias multa, a razão de 

1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do 

pagamento.Não se encontra presente nenhuma causa de aumento da 

pena.Assim, aplico ao réu a pena privativa de liberdade em 04 (quatro) 

anose 02 (dois) meses de reclusão e no pagamento de 440 (quatrocentos 
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e quarenta) dias-multa, a razão de 1/30 salário mínimo vigente à época dos 

fatos e corrigidos até a data do pagamento, que torno definitiva pela 

inexistência de circunstâncias outras que possam modificá-la.A pena 

privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial semiaberto, 

conforme inteligência do artigo 33, § 2º, alínea “b” do Código Penal. Ante o 

não preenchimento dos requisitos artigo 44 do Código Penal, deixo de 

aplicar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de 

direitos.Outrossim, incabível no caso dos autos o instituto da suspensão 

condicional da pena previsto no artigo 77 do Código Penal, em razão da 

pena aplicada.Com fundamento no artigo 387, §1º, do Código de Processo 

Penal, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista 

que o início do cumprimento da pena será em regime semiaberto.V - 

DISPOSIÇÕES FINAIS:Isento o condenado ao pagamento das custas e 

despesas processuais, vez que assistido por advogado dativo. Após o 

trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:1. 

Expeça-se guia de execução penal, acompanhada das peças 

necessárias, formando o respectivo executivo; 2. Oficie-se à Justiça 

Eleitoral para fins do disposto no artigo 15, III, da Constituição 

Federal;3.Oficie-se ao Instituto de Identificação Criminal para fins de 

registro;4. Proceda-se aos recolhimentos das multas, conforme o artigo 51 

do CP e 686 do Código de Processo Penal.5. Oficie-se à Autoridade Policial 

competente, autorizando incineração da droga apreendidas, nos termos 

do artigo 72 e 32, §1º, da Lei 11.343/2006.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Poxoréu/MT, 22 de novembro de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 25 de abril de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72985 Nr: 2159-32.2016.811.0014

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Silveira Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emanoel Marcos Farias 

Pinto - OAB:10.254

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WILSON SILVEIRA NEVES, Cpf: 

00862500192, Rg: 161.48.800, Filiação: Adriano Silveira Neves e Maria 

Fraga de Jesus, data de nascimento: 09/08/1983, brasileiro(a), natural de 

Poxoréu-MT, casado(a), comerciante, Telefone 66-9608.1982. 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, JULGO EXTINTA A PRESENTE MEDIDA PROTETIVA, 

e de consequência REVOGO as medidas protetivas aplicadas 

anteriormente.Intime-se o Representante do Ministério Público desta 

decisão.Transitada em julgado, ARQUIVE-SE os autos com as baixas 

necessárias. Poxoréu/MT, 22 de novembro de 2017.Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 25 de abril de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69387 Nr: 124-02.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Nunes Beck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Souza Miranda - 

OAB:/MT - 16.514

 “VISTO. Neste ato foi realizado o interrogatório do réu. No mais, 

CERTIFIQUE-SE A SECRETARIA o integral cumprimento da Carta Precatória 

expedida à fl. 83. Por conseguinte, com o retorno, ABRA-SE VISTA dos 

autos ao Ministério Público e à Defesa para apresentarem suas alegações 

finais, no prazo de cinco (05) dias. Após, CONCLUSOS os autos para 

prolação de sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências Cumpra-se, expedindo o necessário.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75851 Nr: 1438-46.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 Código: 75851

DESPACHO

VISTO,

 Certifique-se o cumprimento do mandado de fl. 118.

Tendo o sido o advogado dativo intimado, sem que tenha apresentado 

memoriais finais no prazo legal, certifique-se e INTIME-O novamente para 

que apresente memoriais finais no prazo legal, sob pena de 

desconstituição, com consequente redução dos honorários advocatícios 

arbitrados e nomeação de outro advogado, tendo em vista tratar-se de réu 

PRESO e o feito carecer de observância ao devido processo legal, 

principalmente no que se diz respeito aos prazos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Poxoréu – MT, 24 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000127-03.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MONTOURO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LUIZ VELLOZO OAB - MT0019956A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALE SUL ENERGIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certidão Processo: 1000127-03.2017.8.11.0014 Certifico que o AR 

constante no ID 12172740 faz parte da correspondência devolvida no ID 

11985720, dessa forma o requerido não fora citado. POXORÉO, 25 de abril 

de 2018 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010018-60.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE MARIA SENA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(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 DESPACHO Processo: 

8010018-60.2016.8.11.0014; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/
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[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: NEIDE MARIA SENA MIRANDA Parte Ré: REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTO, 

Considerando o cumprimento da condenação imposta, conforme ID n.º 

12367664, EXPEÇA-SE o respectivo alvará para levantamento da quantia 

depositada nestes autos, diretamente na conta indicada pelo promovente, 

no ID n. 12527419. Após, cumpridas todas as deliberações, ao arquivo 

com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu-MT, 13 de abril de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010085-93.2014.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA BENTA DE SOUZA NERY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON SOUSA MIRANDA OAB - MT0016514A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXECUTADO)

PANASONIC DO BRASIL LIMITADA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO)

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

8010085-93.2014.8.11.0014; Valor causa: R$ 14.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[RESPONSABILIDADE DO 

FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: SONIA BENTA DE SOUZA NERY Parte Ré: 

EXECUTADO: PANASONIC DO BRASIL LIMITADA, NOVO MUNDO MOVEIS 

E UTILIDADES LTDA VISTO, Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 in fine da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença, porquanto dos autos é possível 

verificar que após a prolação do decisum, a parte requerida aportou ao 

feito comprovante do pagamento do valor remanescente da condenação. 

Intimada, a parte requerente concordou com os valores depositados, 

informando, pois, as conta bancária para a transferência do montante 

depositado, mediante a expedição de alvará. Diante do exposto, 

vislumbra-se que houve satisfação integral do débito oriundo da 

condenação, razão pela qual JULGO EXTINTA a presente execução, nos 

termos do art. 924, II, do NCPC. Por conseguinte, EXPEÇA-SE o competente 

alvará de liberação e levantamento na forma indicada pelo causídico no id 

12504603, em favor da promovente, na forma estabelecida pelo 

Provimento nº 16/2011-CGJ. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 13 de abril de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010115-94.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DAS GRACAS DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUIZ DE CARVALHO GOMES OAB - MG129551 (ADVOGADO)

JULIANA FERREIRA DE CASTRO OAB - MG0109123A (ADVOGADO)

CLAUDIA PASSOS TEIXEIRA SANTIAGO OAB - MG0067342A 

(ADVOGADO)

ANGELO ALVES DE CARVALHO OAB - MG100756 (ADVOGADO)

RODRIGO RIGHI CAPANEMA DE ALMEIDA OAB - MG87830 (ADVOGADO)

ANDERSON FLAVIO FONSECA CABRAL OAB - MG67070 (ADVOGADO)

DANIEL AUGUSTO DE MORAIS URBANO OAB - MG71886 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

8010115-94.2015.8.11.0014; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: SONIA DAS GRACAS DE CASTRO 

Parte Ré: EXECUTADO: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS 

GERAIS-CEMIG VISTO, Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38 in fine da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença, porquanto dos autos é possível 

verificar que após a prolação do decisum, a parte requerida aportou ao 

feito comprovante do pagamento remanescente da condenação. Intimada, 

a parte requerente concordou com os valores depositados, postulando, 

pois, pelo levantamento dos mesmos, conforme ID n.º 12462354. Diante do 

exposto, vislumbra-se que houve satisfação integral do débito oriundo da 

condenação, razão pela qual JULGO EXTINTA a presente execução, nos 

termos do art. 794, I, do CPC. Por conseguinte, expeça-se o competente 

alvará de liberação e levantamento em favor do promovente, na conta 

bancária indicada no ID nº 12462354, na forma estabelecida pelo 

Provimento nº 16/2011-CGJ. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 13 de abril de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010065-97.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010065-97.2017.8.11.0014; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: RODRIGO ALVES DE ALMEIDA Parte Ré: 

REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. VISTO, Considerando o cumprimento da 

condenação imposta, conforme ID n.º 122446427, EXPEÇA-SE o 

respectivo alvará para levantamento da quantia depositada nestes autos, 

diretamente na conta indicada pelo promovente, no ID n. 12247123. Após, 

cumpridas todas as deliberações, ao arquivo com as baixas e anotações 

de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu-MT, 13 

de abril de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-52.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE FONSECA RODRIGUES (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000018-52.2018.8.11.0014 REQUERENTE: DORALICE FONSECA 

RODRIGUES 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. 

7210134, dentro do prazo legal, Id. 12693138, entretanto a impugnação a 

contestação, apresentada, Id. 12681381, é intempestiva, conforme 

certificado, Id. 12693138. Fundamente e Decido. Trata-se de Ação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024526/4/2018 Página 455 de 598



Declaratória de Inexistência de débito cominada com indenização por 

danos morais, proposta por Doralice Fonseca Rodrigues em desfavor de 

Vivo S.A., ambos já qualificados nos presentes autos. Sustenta a parte 

Requerente que não possui débito algum com a Requerida, 

desconhecendo a origem da restrição imposta em seu nome e CPF a qual 

ensejou a anotação indevida nos cadastros de inadimplentes em 

22.04.2017, junto ao SCPC no valor de R$ 129,99, referente ao contrato 

nº. 0241413384, e para comprova anexa o extrato SCPC, datado de 

1 0 . 0 1 . 2 0 1 8 ,  e m i t i d o  a t r a v é s  d o  s i t e 

https://www.facmat.com.br/crediconsult/UI_EXP/hand_MOSTRA_..., alega 

ainda que está negativação está lhe causando transtornos, pois não pode 

efetivar compras a crédito no comércio. Na audiência de tentativa de 

conciliação, datada de 26.03.2018, Id. 12422812, restou infrutífera a 

tentativa de acordo entre as partes. Por sua vez, Id. 12463034, a parte 

Requerida apresentou contestação, e em sede de preliminar contesta pela 

ausência de interesse de agir, tendo em vista a ausência de requerimento 

administrativo, contesta ainda pelas centenas de ações idênticas; pela 

juntada do comprovante original da negativação, em razão da parte ter 

juntado extrato emitido através de informações confidenciais, e no mérito, 

pela falta de pretensão resistida, ante a não comprovação pelos danos 

morais sofridos pela parte Requerente, e por falta de requerimento 

administrativo, bem como pelo exercício regular do direito, haja vista a 

localização de contrato, e ao final pleiteia pela improcedência da ação. 

Contudo, a parte Requerente apresentou impugnação à contestação, 

intempestiva, conforme consta certificado - Id.12693138, no entanto, nesta 

impugnação a parte Requerente, impugna a contestação, pelo fato da 

parte Requerida não trazer nenhum documento assinado pela Requerente 

que comprove a relação jurídica entre as partes, e ao final pela 

procedência da ação. Pois muito bem, diante da negativa do débito e 

evidente a hipossuficiência da parte Requerente, competia à Requerida 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a legalidade do 

débito, como o contrato devidamente assinado, nos termos do artigo 373, 

inciso II do NCPC, c.c. o artigo 6º, inciso VIII do CDC, entretanto, se 

manteve inerte. Sendo assim, caracterizado está o defeito do serviço, 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Contudo, para que o prestador de serviço possa se desonerar 

da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, 

incisos I e II, do artigo 14 do CDC), portanto, sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço de telefonia e se não 

a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente caso. 

Desta feita, tenho que a Requerida encaminhou os dados da Requerente 

indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, restando, pois, 

comprovada a prática da conduta ilícita, devendo assim responder pelas 

consequências, qual seja, a de indenizar a parte por eventuais danos 

experimentados de forma injusta, de ter tido o seu nome e CPF 

negativados indevidamente, no rol de inadimplentes, conforme consta do 

extrato, anexo Id. 11345736 e Id. 12681399. Assim diante do exposto, 

opino pelo indeferimento das preliminares arguidas pela parte Requerida, e 

no mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do NCPC, opino pelo 

JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) 

Declarar inexistente o débito restrito pela Requerida no valor de R$129,99, 

referente ao contrato 0241413384, inclusão em 22.04.2017; e b) Condenar 

a Requerida em danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Oficiem-se aos 

órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo da restrição 

comercial efetivada no nome e CPF do Requerente, com relação ao débito 

discutido nestes autos, qual seja, o valor de R$ 129,99 – contrato 

0241413384. 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 a decisão do 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: 1000009-90.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LURDIMAR BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000009-90.2018.8.11.0014 REQUERENTE: LURDIMAR BARBOSA DA 

SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS 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. 12600049, e por sua vez a 

Requerente impugnou, Id. 12717991, ambos dentro do prazo legal, 

conforme certificado, Id. 12745779. Fundamente e Decido. Trata-se de 

Ação Declaratória de negócio jurídico c.c. inexigibilidade de débito c.c. 

indenização por danos morais, proposta por Lurdimar Barbosa da Silva em 

desfavor de Ativos S.A. Cia Securitizadora Créditos Financeiros, ambos já 

qualificados nos presentes autos. Sustenta a parte Requerente que não 

possui débito algum com a Requerida, desconhecendo a origem da 

restrição imposta em seu nome e CPF a qual ensejou a anotação indevida 

nos cadastros de inadimplentes em 05.09.2015, junto ao SCPC no valor 

total de R$ 770,32 referente aos contratos nº. 817724897 (R$ 121,31); 

816983932 (R$ 243,33) e 5053012 (R$ 405,68), e para comprovar anexa 

o extrato Boa Vista/Administradora do SCPC, datado de 22.12.2017, 

emitido através de site confidencial – IP 177.61.24.79, alega ainda que está 

negativação está lhe causando transtornos, pois não pode efetivar 

compras a crédito no comércio. Na audiência de tentativa de conciliação, 

datada de 16.04.2018, Id. 12744678, restou infrutífera a tentativa de 

acordo entre as partes. Por sua vez, Id. 12600049, a parte Requerida 

apresentou contestação, e informou que os contratos 817724897 (CDC 

Empréstimo); 816983932 (CDC Empréstimo) e 5053012 (Cheque Especial), 

foram realizados junto ao Banco do Brasil S.A. e posteriormente foram 

cedidos para Ativos/Requerida em 19.06.2015, e para comprovar anexa a 

Declaração de Cessão de Crédito, Id. 12600052, bem como junta os CDCs 

referente aos Empréstimos, Id. 12600057; 12600059 e 12600061, contesta 

ainda pela necessidade de ofício a ser encaminhado ao Banco do Brasil 

S.A., pelo fato do referido banco fazer a juntada da documentação 

pertinente a existência de relação jurídica, e ao final pleiteia pela 

improcedência da ação. Contudo, a parte Requerente impugnou (Id. 

12717991), na totalidade à contestação, pelo fato da parte Requerida não 

trazer nenhum documento assinado pela Requerente que comprove a 

relação jurídica entre as partes, bem como de apresentar documentos dos 

quais foram produzidos de forma unilateral, e ao final pleiteia pela 

procedência da ação. Pois muito bem, analisando o conjunto probatório 

vislumbro que a parte Requerida, fez a juntada Declaração de Cessão de 

Crédito a qual ocorreu em 19.06.2015, Id. 12600052, bem como dos CDCs, 

anexados aos Id. 12600057; 12600059 e 12600061, demonstrando que 

houve a contratação dos referidos empréstimos pela parte Requerente, 

sendo assim não há em falar em abalo de dano moral, razão pela qual há 

existência da relação jurídica entre as partes. Por outro lado, não há nos 

autos notícia de furto ou perda dos documentos cíveis da Requerente, tão 

pouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios 

de fraude na contratação. No entanto, havendo demonstração inequívoca 

da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Assim, há evidência, de 

que as restrições decorreram de culpa exclusiva da consumidora que não 

promoveu o pagamento dos referidos CDCs Empréstimos, deste modo, não 

há o que se falar em dano moral em favor da Requerente. Portanto, no que 
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se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 

373, I, do NCPC, exigindo da parte Requerente sua plena demonstração, 

sob pena de improcedência da reclamação, ou seja, competia a parte 

Requerente comprovar que não tinha vínculo contratual com a parte 

Requerida. Nesta condição, inexistindo ou não comprovando 

satisfatoriamente a conduta culposa da Requerida, a improcedência da 

ação é medida que se impõe. Posto isto, opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE desta reclamação. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto o projeto de sentença a Meritíssima Juíza Togada. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010170-45.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDA ALVES PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: LAURINDA ALVES PEREIRA Parte Ré: EXECUTADO: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A VISTO, Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 in fine da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. 

Trata-se de cumprimento de sentença, em que fora efetivado o bloqueio 

remanescente da quantia executada faltante, qual seja: R$ 314,97 

(trezentos e quatorze reais e noventa e sete centavos), consoante 

cálculo de atualização jungido aos autos no id. 10915592. Intimado para 

manifestar-se, o executado deixou transcorrer in albis o prazo para 

apresentar impugnação. Por sua vez, a exequente requereu a penhora 

on-line via Bacenjud e a liberação integral da quantia constrita. Inobstante 

o requerimento da parte credora, tem-se que a liberação dos valores 

dar-se-á nos limites da dívida cobrada, sendo que a liberação do valor 

bloqueado a mais, traduzir-se-ia em flagrante excesso de execução. 

Aliás, conforme se dessume do extrato do Sistema Bacenjud, os valores 

R$ 314,97 (trezentos e quatorze reais e noventa e sete centavos), foram 

transferidos à conta judicial, haja vista ser o valor integral da dívida. Feitas 

tais considerações, vislumbra-se que houve satisfação integral do débito 

oriundo da condenação, razão pela qual JULGO EXTINTA a presente 

execução, nos termos do art. 924, II, do NCPC. Por conseguinte, 

EXPEÇA-SE o competente alvará de liberação e levantamento em favor da 

promovente. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após, remetam-se os autos ao arquivo, 

com as cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu – MT, 13 de abril de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-76.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE LINDINALVA DE LARA PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMARA XAVIER ALVES OAB - MT0019928A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010004-76.2016.8.11.0014; Valor causa: R$ 30.079,60; 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: 

ELIANE LINDINALVA DE LARA PINHO Parte Ré: REQUERIDO: CLARO TV 

VISTO, Certificada a tempestividade, RECEBO o recurso, na forma do art. 

43 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte apelada para apresentação das 

contrarrazões, no prazo legal. Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, com 

as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – 

MT, 25 de abril de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-57.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ERONIAS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000007-57.2017.8.11.0014; 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: ERONIAS PEREIRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTO, 

Certificada a tempestividade, RECEBO o recurso, na forma do art. 43 da 

Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte apelada para apresentação das 

contrarrazões, no prazo legal. Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, com 

as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – 

MT, 25 de abril de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-04.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS RODRIGUES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000114-04.2017.8.11.0014; Valor causa: R$ 20.000,00; 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: JOSE LUIS RODRIGUES LOPES Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. VISTO, Certificada a tempestividade, RECEBO o 

recurso, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95 e, em tempo, defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça à parte recorrente, eis que 

preenchidos os requisitos legais. INTIME-SE a parte apelada para 

apresentação das contrarrazões, no prazo legal. Após, ENCAMINHEM-SE 

os autos para a Turma Recursal do Tribunal de Justiça deste Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu – MT, 25 de abril de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-35.2018.8.11.0014
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Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX JUNIOR DE SOUZA BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000045-35.2018.8.11.0014; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[TÍTULOS DE 

CRÉDITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: A. DE SOUZA 

DIAS & DIAS LTDA - ME, CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS Parte 

Ré: REQUERIDO: ALEX JUNIOR DE SOUZA BATISTA Vistos, Trata-se de 

RECLAMAÇÃO ajuizada por A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA ME, 

representada por CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS em face de 

ALEX JÚNIOR DE SOUZA BATISTA, ambos devidamente qualificadas nos 

autos. Realizada audiência de conciliação (evento 12870766), as partes 

entabularam acordo e estabeleceram que o débito de R$ 1.200,00 (mil e 

duzentos reais) será adimplido pelo requerido mediante parcelamento, da 

seguinte forma sendo a primeira parcela de R$500,00 (quinhentos reais), 

paga até o dia 26.04.2018, mediante depósito bancário e o valor restante 

de R$ 700,00 (setecentos reais) será dividido em 03 (três) parcelas de R$ 

233,35 ( duzentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos), na data 

do dia 06 dos meses subsequentes. Vieram-me os autos conclusos para 

deliberação. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando os 

autos, verifico que houve acordo entre as partes litigantes, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo e, em consequência, requerem a extinção do feito. Assim sendo, 

como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora para o litígio 

nos e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato judicial. 

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO entabulado no 

evento nº 12870766, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se for o 

caso, fazendo seus termos parte integrante desta decisão, e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. Sem custas em 

razão da gratuidade processual. Após o trânsito em julgado e remetam-se 

os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Poxoréu/MT, 25 de abril de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de 

Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 19866 Nr: 1634-08.2007.811.0033

 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: REGINA BARBOSA

 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: LEONARDO VASCONCELLOS 

ROCHA - OAB:1585012

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

petição de fls. 152v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29599 Nr: 347-68.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ 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:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo solicitado às fls. 193/194, 

portanto intimo a parte autora para que se manifeste nos autos no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 75804 Nr: 3713-08.2017.811.0033

 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: SERAFIM LOPES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 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:

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

impugnação à contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 24521 Nr: 1768-64.2009.811.0033

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JC ZERI DE MACEDO COMÉRCIO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CARVALHO 

FEITOSA - OAB:10.236/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR BIOLCHI - 

OAB:3536-B/MT

 Autos nº 1768-64.2009.811.0033

Cód. 24521

Vistos.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 24 de abril de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54618 Nr: 462-84.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CRISTÓVÃO SANTOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a certidão de decurso de prazo de fl. 66, intimo a parte 

autora para que impulsione os autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29708 Nr: 455-97.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE AURORA COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Em saneador, passo a decidir:

- PRELIMINARES

Não há questões processuais pendentes.

- PONTOS CONTROVERTIDOS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024526/4/2018 Página 458 de 598



Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurado (a) do (a) 

Requerente.

- PROVAS

Defiro a produção da prova testemunhal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 01/08/2018, às 

14:45horas.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31600 Nr: 2356-03.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE CAMILO PINHEIRO

 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:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que decorreu o prazo deferido às fls. 129. Portanto, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

apresentar manifestação no prazo legal.

São José do Rio Claro - MT, 24 de abril de 2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 16881 Nr: 96-89.2007.811.0033

 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: FABÍOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:12.198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, GUSTAVO 

RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/MT

 Autos nº 96-89.2007.811.0033

Cód. 16881

Vistos.

Determino a parte requerida que apresente os documentos correlatos aos 

presentes autos, outrora postulados pela parte autora, no prazo 

impreterível e improrrogável de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 23 de abril de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 1745 Nr: 371-19.1999.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES FRANCISCHINI, ANÉZIO 

FRANCISCHINI, ANTONIO FRANCISCHINI, ROBERTO VALDECIR BRIANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO LOUREIRO - 

OAB:PR 19021, LUIZ ZANZARINI NETTO - OAB:9340/PR, MARIA LUCIA 

ZANZARINI - OAB:13667/PR, MAURO DALARME - OAB:18606/PR, 

PÉRICLES LANDGRARF ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:6005-A/MT

 PROCESSO N: 371-19.1999.811.0033 (1745)

Visto.

Defiro o pedido de penhora em aplicações financeiras da parte executada, 

conforme requerimento formulado às fl. 327.

É que, como se sabe, a penhora, como ato indispensável ao feito 

expropriatório, reveste-se de inegável interesse público, na exata medida 

em que serve à realização de um direito consubstanciado em título ao qual 

a lei confere eficácia executiva. E esse interesse público exige sejam 

tomadas todas aquelas providências judiciais necessárias ao fiel 

cumprimento do direito já definido no título.

Em outras palavras, porque a execução do título se refere à efetivação 

material de um direito nele consignado, merece a completa atenção do 

Judiciário, autorizando as medidas necessárias à dita efetivação.

Diante dessa especial circunstância, entendo que merece deferimento o 

pedido de busca em eventuais contas correntes da Parte devedora.

Como se sabe, a penhora em instituição financeira é medida precedente 

às demais.

 Dessa forma, procedi, nesta data, a penhora online de eventuais valores 

depositados em qualquer aplicação financeira do Executado, limitado ao 

valor total da dívida, conforme inclusão da minuta de requisição de 

informações (extrato anexo).

Aguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a resposta das instituições 

financeiras e, em caso de bloqueio de valores, intime-se o Executado para 

que, querendo e, no prazo legal, ofereça impugnação. Neste caso, 

determino seja transferida para a conta única, vinculando o valor a este 

processo, com a lavratura do termo de penhora nos autos e sequente 

intimação das partes.

Infrutífera a providência, intime-se o exequente para se manifestar em 10 

(dez) dias.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

São José do Rio Claro/MT, 10 de abril de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29638 Nr: 385-80.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEFERINA ROSA DE SANTANA, EMILIO DIVIO 

SANTANA, MARIA APARECIDA DE SANTANA SANTOS, MATEUS 

AGOSTINHO DE SANTANA, JUDITE ERONDINA DE SANTANA, JOSELINA 

ROSA DE SANTANA PINTO, AQUINO DE SANTANA, JOSÉ DE AQUINO DE 

SANTANA]

 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:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

apresentar manifestação no prazo legal.

São José do Rio Claro - MT, 25 de abril de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 2262 Nr: 303-35.2000.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRIAPEC - AGROPECUÁRIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO LOUREIRO - 

OAB:PR 19021, MAURO DALARME - OAB:18606/PR

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que decorreu o prazo solicitado às fls. 239. Portanto, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte exequente para 

apresentar manifestação no prazo legal.

São José do Rio Claro - MT, 25 de abril de 2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 66594 Nr: 2626-51.2016.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO AGUIAR SIQUEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O

 Intimo a parte requerida para que tome ciência da audiência designada no 

juízo deprecado de Cuiabá-MT, no dia 23/05/2018 às 17:15 horas, sob 

código 504820.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73355 Nr: 2679-95.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO SANTANA DA COSTA, EDILENE MARIA 

SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:21379/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 Vistos etc.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intimem-se os patronos das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem, de forma fundamentada, as provas que pretendem 

produzir, sob pena de preclusão.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 71180 Nr: 1798-21.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA BINO DO NASCIMENTO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls.94, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 51455 Nr: 618-09.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E REC. 

NATURAIS -IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RIBEIRO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898

 Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a exceção de 

pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução.Logo, 

intime-se a parte executada nos termo da decisão de p. 44.Considerando 

que a parte executada postulou pela benesse da gratuidade da justiça, 

intime-a para, nos termos do art. 99, § 2.º do CPC, comprovar sua 

hipossuficiência.Sem prejuízo do cumprimento das deliberações supra, 

defiro o pedido de penhora em dinheiro solicitada pela parte exequente. 

Restando exitosa a penhora, oficie-se ao departamento da Conta de 

Depósitos Judiciais, informando-o do bloqueio e lhe encaminhando cópia 

de todos os extratos de busca, bloqueio e transferência do sistema 

Bacenjud, para as providências pertinentes. Após, lavre-se o respectivo 

termo e intime-se a parte devedora, prosseguindo-se a execução nos 

seus ulteriores termos. Ressalto desde já, no entanto, que na hipótese de 

serem bloqueados valores irrisórios, comparando-se com o valor da 

execução, será determinado o imediato desbloqueio do numerário.Caso 

infrutífera a penhora online, intime-se a parte exequente para conferir 

regular prosseguimento ao feito, requerendo o que entender necessário à 

satisfação de seu crédito.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 51455 Nr: 618-09.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E REC. 

NATURAIS -IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RIBEIRO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898

 Vistos.

Atenda-se ao pedido de fl. 63, eis que o defiro, observando-se que a 

parte final do pedido está determinada na decisão de fl. 44.

Acrescento que eventual multa será fixada apenas em caso de 

descumprimento da ordem, o que configurará ato atentatório à dignidade 

da justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78178 Nr: 709-26.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS MAXIMO DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783/MT

 Vistos etc.

1. Considerando a suspensão do expediente forense para implantação do 

sistema PJe na data da audiência anteriormente marcada nos autos, 

redesigno o ato para o dia 30 (trinta) de maio de 2018 às 13h30min.

2. Renovem-se as intimações necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78178 Nr: 709-26.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS MAXIMO DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783/MT

 Informo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado, que haverá 

audiência na Terceira Vara do Fórum de Nova Mutum/MT, no dia 

09/05/2018 às 15:30 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 74608 Nr: 3262-80.2017.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY STRUZIATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO KRHOLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE AUGUSTO STUKER - 

OAB:15536/B

 (...)3. INDEFIRO, por isso, o pedido de tutela de urgência antecipada 

requerido na petição inicial. 4. Cumpra a Secretaria Judiciária a(s) 

seguinte(s) providência(s): a)Intimem-se, via DJe, os patronos dos 

litigantes do teor desta decisão, devendo a parte ré apresentar 

contestação por escrito no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

intimação deste decisum, a teor do art. 930, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, sob pena de ser considerado revel e presumir-se 
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verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.b)Intime-se, via 

DJe, os patronos da parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove que WANDERLEY STRUZIATO possua poderes para 

representar PABLO FERNANDES STRUZIATO, no polo atido da 

lide.c)Decorrido(s) o(s) prazo(s), com ou sem manifestação, 

certifiquem-se.d)Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78712 Nr: 903-26.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORDESTE DO PARÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRO JOSÉ ZANINI TROMBETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311/MT, ELAINE ALVES MARÇAL - OAB:19.483/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$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 77314 Nr: 371-52.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SULFER - INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria na qualidade de Advogado da parte autora, para 

encaminhar novamente a guia de comprovante de diligência do Oficial de 

Justiça, tendo em vista que o NÚMERO da guia enviada está ilegivel, onde 

o comprovante de pagamento de títulos do Banco do Brasil está inserido, 

de modo que oculta a visão do referido número.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 74608 Nr: 3262-80.2017.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY STRUZIATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO KRHOLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE AUGUSTO STUKER - 

OAB:15536/B

 “Vistos etc.

Defiro a juntada de documentação e concedo prazo o de 10 (dez) dias 

para juntada de procuração pelo patrono do requerido.

Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para a parte autora manifestar-se 

sobre os documentos juntados nesta oportunidade pela parte ré, decorrido 

o prazo com ou sem manifestação conclusos para as deliberações 

pertinentes.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000017-44.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR MEDEIROS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINE CAETANO DA ROSA OAB - MT0016119A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALISON MARTINS DE AZEVEDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO 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, e o Estado de Emergência decretado devido as fortes chuvas, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de designar a Audiência 

de Conciliação para o dia 18 de maio de 2018, às 14h20min. SÃO JOSÉ DO 

RIO CLARO, 25 de abril de 2018. GILVONE LIMA FISCHER Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO E INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, 

RUA SANTA CATARINA, 737, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - 

CEP: 78435-000 - TELEFONE: (66) 33861577

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-68.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

R H DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA FREITAS SILVA OAB - MT18295/O (ADVOGADO)

DANIELLI REDIVO OAB - MT0017898A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL FERREIRA DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

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, e em face o promovido ter recebido a 

correspondência (AR) após a data designada, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de designar a Audiência de Conciliação para o dia 

18 de maio de 2018, às 15h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-91.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE FERRAZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP0317707A 

(ADVOGADO)

 

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, e em face a promovente não ter sido intimada 

para comparecer na data aprazada, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de designar a Audiência de Conciliação para o dia 18 de maio de 

2018, às 16h00min.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 23810 Nr: 1012-36.2011.811.0049

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LARA DE OLIVEIRA ARAUJO, ACCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMOR CARVALHO DE ANDRADE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 

/ OAB/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - OAB:6432-B/MT, 

SÉRGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - OAB:18.709-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de guarda com pedido de guarda provisória c/c 

alimentos com pedido de alimentos provisórios interposta por Ana Clara 

Carvalho Araújo representada por sua genitora Lara de Oliveira Araújo em 

face de Ademor Carvalho de Andrade Júnior, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Com a inicial juntou documentos de fls. 05/20.
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Recebida a inicial, fls. 21, determinou-se a realização de audiência de 

conciliação.

 O requerido se manifestou peticionando pela redesignação da audiência, 

fls. 30/36.

As partes celebraram acordo extrajudicial, fls. 46/48, o qual foi 

homologado às fls. 49.

A parte autora postulou às fls. 62/68, pelo cumprimento de sentença 

frente ao inadimplemento do requerido com as prestações alimentícias.

Posteriormente, às fls. 69, a parte autora requereu o desentranhamento de 

fls. 61/68, o cancelamento da petição de fls. 62 e por fim, o arquivamento 

dos autos.

É relatório.

DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a petição de fls. 62 foi juntada antes 

de análise e intimação da parte requerida, não obtendo assim, 

conhecimento a cerca de seu teor.

Tendo em vista que tal ação não prejudica nem a autora tampouco o 

requerido, determino o desentranhamento da petição de fls. 61/68 e 

cancelamento do protocolo de petição de fls. 62.

Após, determino o arquivamento dos autos, devendo retornar ao seu 

estado anterior.

Arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 49861 Nr: 802-43.2015.811.0049

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO GOMES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora, para que no prazo legal manifeste quanto aos 

embargos monitórios juntados às fls. 96/99.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43671 Nr: 2774-53.2012.811.0049

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA JURITIEMA III LTDA

 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 2774-53.2012.811.0049 – Cód. 43671

ESPÉCIE: Execução Fiscal

EXEQUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA/MT

EXECUTADO: AGROPECUARIA JURITIEMA III LTDA

INTIMANDO(A, S): AGROPECUARIA JURITIEMA III LTDA, CNPJ: 

11306485000162, Endereço: Rua 19 N° 171, Bairro: Setor Sul, 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.

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, 24 de abril de 2018.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21841 Nr: 2099-61.2010.811.0049

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUSENI R.M.A. FREITAS, AUSENI REGINA 

MACHADO ALVES FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2099-61.2010.811.0049 – Cód. 21841

ESPÉCIE: Execução Fiscal

EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO: AUSENI R. M. A. FREITAS E OUTRA

INTIMANDO(A, S): AUSENI R. M. A. FREITAS, CNPJ: 07219903000107, 

através de seu representante legal, AUSENI REGINA MACHADO ALVES 

FREITAS, CPF: 80550916172, RG: 1.104.327-0 SSP/MT, Filiação: Areno 

Machado da Silva e Odete Maria Alves Maia, data de nascimento: 

01/09/1975, brasileiro(a), natural de Caçu-GO, casado(a), comerciante.

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$ 506,79 (quinhentos e seis reais 

e setenta e nove centavos), a que foi condenado nos termos da 

r.sentença proferida nos autos.

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$ 129,94 (cento e vinte e nove 

reais e noventa 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22812 Nr: 2802-89.2010.811.0049

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIMIRO LAIKOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SANTANA DA 

CUNHA - OAB:6775-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2802-89.2010.811.0049 – Cód. 22812

ESPÉCIE: Execução Fiscal

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE VILA RICA/MT

EXECUTADO: CASSIMIRO LAIKOWSKI

INTIMANDO(A, S): CASSIMIRO LAIKOWSKI, CPF: 44006772904, RG: 

14/R1.143.406 SSP SC Filiação: Carlos Antonio Laikowski e Cecília de 

Souza, data de nascimento: 05/03/1957, brasileiro(a), natural de Fachinal 

dos Guedes-SC, casado(a), agricultor, Endereço: Rua das Azaleias 

N°204, Bairro: Cidade Jardim, 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 
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da expiração do prazo do presente edital, O RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS no importe de R$ 577,93 (quinhentos e setenta e 

sete reais e noventa e três centavos), a que foi condenado nos termos da 

r.sentença proferida nos autos.

OBSERVAÇÕES: Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo 

R$ 458,29 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos), 

para recolhimento da guia de custas e R$ 119,64 (cento e dezenove reais 

e sessenta 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, 24 de abril de 2018.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65133 Nr: 979-02.2018.811.0049

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, CDFC, ELC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MC, GDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GRACIENE DE SOUZA LIMA, Filiação: 

João Correia Lima e Erli Almeida de Sousa, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: TRATA-SE DE AÇÃO DE TUTELA COM PEDIDO 

FIXAÇÃO DE GUARDA PROVISÓRIA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EM FAVOR DE CONCEIÇÃO DE 

FREITAS CARDOSO, EM INTERESSE DA MENOR E.L.C. EM FACE DE 

MARCELO CARDOSO E GRACIANE DE SOUZA LIMA, TODOS FORAM 

DEVIDAMENTE QUALIFICADOS NOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Vistos.Trata-se de ação de tutela com pedido fixação 

de guarda provisória, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, em favor de Conceição de Freitas Cardoso, no interesse da 

menor Eduarda Lima Cardoso, em face de Marcelo Cardoso e Graciene de 

Souza Lima, todos qualificados nos autos.Diante da previsão legal contida 

no artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil, processe-se em 

segredo de justiça.Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, 

defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ressalvando a 

possibilidade de revisão.Havendo nos autos notícias de que a menor 

encontra-se sob a guarda e proteção da avó paterna, que seu genitor é 

portador de necessidades especiais e que sua genitora está em local 

incerto e não sabido, viável o deferimento da guarda provisória como 

postulado, levando-se em consideração os interesses da infante.Com 

estas considerações, DEFIRO a guarda de Eduarda Lima Cardoso à 

Conceição de Freitas Cardoso, sem prejuízo de posterior 

alteração.Cite-se, o requerido Marcelo Cardoso, para, querendo, 

apresentar contestação no prazo legal.Defiro o pedido feito pelo órgão 

Ministerial, estando a requerida Graciene de Souza Lima em local ignorado 

por este juízo. Determino a expedição do competente edital de citação, 

com o prazo para cumprimento de 30 (trinta) dias para a citação da 

ré.Transcorrido o prazo do edital sem resposta, nomeio, desde já, curador 

especial para patrocinar a defesa da requerida Graciene de Souza Lima 

citada por edital, o advogado Dr. Sérgio Roberto Junqueira Zoccoli Filho, 

OAB/MT 18.709-B.Intime-se o curador especial para manifestação em 15 

(quinze) dias.Consigno que os honorários advocatícios serão fixados ao 

final do processo.Após, intime-se a parte autora para manifestação em 15 

(quinze) dias. Ademais, determino a realização de estudo psicossocial na 

residência da requerente com todos que ali residem, pela equipe 

multiprofissional deste Juízo, com prazo de entrega em 30 dias, a partir da 

intimação desta decisão.Quanto ao pedido de expedição de ofício ao 

gerente da agência do Banco do Brasil de Vila Rica-MT, para abertura de 

conta poupança em nome da menor, indefiro-o, eis que este é impertinente 

tendo em vista objeto da presente ação.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, 18 de abril de 2018

Clarice ViegaGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 43239 Nr: 490-38.2013.811.0049

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEY ARAUJO DA SILVA, NELSON 

GALDINO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10.531

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a defesa a fim de informar os dados 

bancários para restituição dos valores vinculados aos autos, bem como 

para que proceda a retirada dos cheques vinculados nos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61687 Nr: 2078-41.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSÃO DE ASS. DO 

ARAGUAIA E XINGU-SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELIANI MORENO, JORGE BRAZ DOS 

SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da certidão de fls. 52, "Certifico e dou fé que em cumprimento 

ao MANDADO DE CITAÇÃO em que a COOP. DE CRED. DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASS. DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU move 

contra GELIANI MORENO e JORGE BRAZ DOS SANTOS JUNIOR, procedi 

da forma abaixo. Conforme informado no processo código 62919, certidão 

do mandado 31538, o endereço completo do Senhor Jorge é à Fazenda 

Sonho Meu, Projeto Promissão I, Zona Rural, Vila Rica – MT (“primeira 

entrada” – é a do pesque pague – seguir reto até a estrada “acabar”, tem 

uma porteira, a casa fica a uns 600 metros após a porteira).

Estive neste local, em 10/04/2018, às 12h10min, havia somente uma 

pessoa lá, o Senhor Severino Américo, o qual disse que está a fazer 

algumas diárias naquela fazenda, que o Senhor Jorge havia saído para 

negociar a compra e venda de um gado e não sabe quem seria a Geliani. 

Deste modo, não foi possível fazer as citações. Sendo assim, suspendo 

minhas diligencias para as providencias necessárias (verba indenizatória 

para mais uma locomoção do Oficial de Justiça) ".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63279 Nr: 2955-78.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDER MACHADO REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da certidão do oficial de justiça fls. 22, " CERTIFICO, e dou fé, 

em cumprimento ao mandado do MM.º Juiz Substituto desta Comarca, 
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extraído dos autos da Ação Cível, processo/código nº 63279, na qual 

figuram como requerente BANCO BRADESCO S/A e como requerido 

ALEXANDER MACHADO REIS que no intuito de localizar o requerido 

supracitado, nesta data me dirigi à Rua 01 do Setor Norte desta cidade e 

ao percorrê-la não encontrei nenhuma edificação com a numeração 301 

(endereço constante no mandado) e sendo assim DEIXEI de CITAR o 

ALEXANDER MACHADO REIS e devolvo à Segunda Secretaria para que 

sejam tomadas as providências cabíveis."

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 47741 Nr: 829-97.2017.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcir Oliveira da Silva - 

OAB:15.077-A/MT

 Cód. 47741

DECISÃO.

Vistos etc.

Chamo o feito a ordem.

Torno sem efeito a decisão anterior de ref. 31, lançada de forma 

equivocada, eis que já fora nomeado advogado dativo ao acusado á ref. 

46 dos autos.

Quanto ao pleito de ref. 62, considerando o teor do ofício de ref. 53 

informando que o réu Cleiton Silva de Souza pertence a organização 

criminosa Comando Vermelho (CV), bem como manifestação ministerial de 

ref. 60, há que se reconhecer que, de fato, existem presos no sistema 

que, face à gravidade dos crimes imputados e do grave risco para a 

ordem pública, demandam maior aparato para garantir-se a segurança 

interna do estabelecimento penal e por óbvio, a segurança da sociedade, 

como é o caso dos presentes autos, restando inviável o recambiamento 

do acusado para a Cadeia Pública de Alto Garças/MT.

Ademais, em que pesem os argumentos do nobre advogado dativo em 

termos de cerceamento de defesa, razão não lhe assiste eis que será 

perfeitamente possível que o causídico realize entrevista reservada com o 

acusado na ocasião da audiência de instrução, bem como poderão ser 

posteriormente deferidas as oitivas de novas testemunhas desde que 

devidamente fundamentadas, não restando caracterizado por ora 

qualquer prejuízo à defesa.

Assim, ante ao exposto e em consonância ao parecer ministerial, 

INDEFIRO por ora o pedido de recambiamento do acusado para Cadeia 

Pública de Alto Garças/MT.

 Assim intime-se o advogado dativo para que derradeiramente apresente 

resposta à acusação em favor do acusado.

Às providências.

 ______________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14865 Nr: 895-87.2011.811.0035

 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): Cezalpino Mendes Teixeira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronan de Oliveira Souza - 

OAB:OAB/MT 4099

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos ao patrono do requerido para 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51210 Nr: 2614-94.2017.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Vitor Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ÀTILA LOPES SANTOS 

- OAB:21614/O

 Logo, à vista da fundamentação expendida julgo procedente a denúncia, 

para PRONUNCIAR o acusado, FLÁVIO VITOR PERES, supra qualificado, 

como incurso nas penas do art. 121, § 2º, inciso I (motivo torpe) III (meio 

cruel) IV (mediante recurso que dificulte a defesa do ofendido), do Código 

Penal Brasileiro determinando, via de consequência, que seja submetido a 

julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri desta Comarca.Por 

remanescerem íntegros todos os requisitos da prisão preventiva, os quais 

utilizo como razão de decidir (fundamentação per relationem), não 

concedo ao Réu o direito de recorrerem em liberdade.Intimem-se o réu, 

MPE e a Defesa.Ocorrendo a preclusão pro judicato, vistas ao nobre 

representante do Ministério Público e a defesa para os fins do disposto no 

art. 422 do Código de Processo Penal, no prazo de 05 (cinco) dias 

cada.Após voltem-me imediatamente conclusos.Vale a presente sentença 

como mandado de intimação do réu FLÁVIO VITOR PERES.Segue anexo 

da folha de antecedentes criminais do pronunciado retirada do sistema 

Apolo.P.R.I.C.Expeça-se o necessário.LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 12400 Nr: 1162-30.2009.811.0035

 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: Alexandre Mendes Fantim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT

 Código nº: 12400

Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

Levando em consideração, erro material na decisão de fls.335/336, 

retifique-se nos seguintes termos:

Intime-se o devedor, por meio de seu advogado, para efetuar o pagamento 

dos valores exequendos ao Fernando César Passinato Amorim, qual seja 

R$ 10.573,88 (dez mil quinhentos e setenta e três reais e oitenta e oito 

centavos), no prazo de 15 dias, sob pena de incidir em multa de 10% 

sobre o valor atualizado da dívida e 10% a título de honorários 

advocatícios, a teor do que dispõe o art. 523 do CPC.

Cabe frisar, se o pagamento for parcial, a sobredita multa e os honorários 

incidirão sobre o restante do débito, consoante dispõe o § 2º, do citado 

artigo. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação dos bens indicados pelo credor, em havendo.

III – DA IMPUGNAÇÃO

Em consonância com o que dispõe o art. 525 do CPC transcorrido o prazo 

de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

 Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença.

 Alto Garças/MT, 25 de Janeiro de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 43575 Nr: 943-70.2016.811.0035

 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: Alexandra Alves de Moraes
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emília Fraga de Moraes, Sânia Larizy Fraga de 

Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que 

providencie o depósito da diligência, a fim de se intimar as requeridas a 

acomparecerem em audiência instrutória, já designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54684 Nr: 620-94.2018.811.0035

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Votorantim S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odelir Antônio Balbinotti, Maria Ivete Calvo 

Balbinotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora a 

providenciar 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, para posterior expedição de mandado a ser expedido.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-12.2018.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELANA GREGORIO DE ALMEIDA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS CERTIDÃO Certifico que nesta data, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de designar Audiência de Conciliação 

para o dia 30/05/2018 às 08h:00min na sala de audiências do Juizado 

Especial Cível desta Comarca de Alto Garças. Alto Garças, 24 de abril de 

2018. GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E 

INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - 

CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34711559

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-94.2018.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO BATISTA RIBEIRO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS CERTIDÃO Certifico que nesta data, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de designar Audiência de Conciliação 

para o dia 30/05/2018 às 08h:30min na Sala de audiências do Juizado 

Especial Cível desta Comarca de Alto Garças. Alto Garças, 25 de abril de 

2018. GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E 

INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - 

CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34711559

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-79.2018.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS CERTIDÃO Certifico que nesta data, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de designar Audiência de Conciliação 

para o dia 30/05/2018 às 09h:00min na sala de audiências do Juizado 

Especial Cível desta Comarca de Alto Garças. Alto Garças, 23 de abril de 

2018. GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E 

INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - 

CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34711559

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-64.2018.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI VIANA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS CERTIDÃO Certifico que nesta data, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de designar Audiência de Conciliação 

para o dia 30/05/2018 às 09h:30min na sala de audiências do Juizado 

Especial Cível desta Comarca de Alto Garças. Alto Garças, 23 de abril de 

2018. GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E 

INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - 

CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34711559

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-49.2018.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ALCENDIO NASCIMENTO NETO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS CERTIDÃO Certifico que nesta data, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de designar Audiência de Conciliação 

para o dia 30/05/2018 às 10h:00min na sala de audiências do Juizado 

Especial Cível desta Comarca de Alto Garças. Alto Garças, 25 de abril de 

2018. GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E 

INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - 

CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34711559

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-34.2018.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

DERSON VIEIRA DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS CERTIDÃO Certifico que nesta data, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de designar Audiência de Conciliação 

para o dia 30/05/2018 às 10h:30min na sala de audiências do Juizado 

Especial Cível desta Comarca de Alto Garças. Alto Garças, 25 de abril de 

2018. GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E 

INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - 

CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34711559

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000016-19.2018.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO TERTO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS CERTIDÃO Certifico que nesta data, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de designar Audiência de Conciliação 

para o dia 06/06/2018 às 10h:00min na sala de audiências do Juizado 

Especial Cível desta Comarca de Alto Garças. Alto Garças, 25 de abril de 

2018. GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E 

INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - 

CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34711559

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-86.2018.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS CERTIDÃO Certifico que nesta data, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de designar Audiência de Conciliação 

para o dia 13/06/2018 às 08h:00min na sala de audiências do Juizado 

Especial Cível desta Comarca de Alto Garças. Alto Garças, 23 de abril de 

2018. GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E 

INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - 

CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34711559

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-19.2018.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO TERTO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS CERTIDÃO Certifico que nesta data, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de designar Audiência de Conciliação 

para o dia 06/06/2018 às 10h:00min na sala de audiências do Juizado 

Especial Cível desta Comarca de Alto Garças. Alto Garças, 25 de abril de 

2018. GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E 

INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - 

CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34711559

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-86.2018.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS CERTIDÃO Certifico que nesta data, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de designar Audiência de Conciliação 

para o dia 13/06/2018 às 08h:00min na sala de audiências do Juizado 

Especial Cível desta Comarca de Alto Garças. Alto Garças, 23 de abril de 

2018. GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E 

INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - 

CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34711559

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 42454 Nr: 1379-18.2017.811.0092

 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: LAJARI ENERGÉTICA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Briancini, Neide Maria Briancini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12129-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 42454

Trata-se de Ação de Constituição de Servidão Administrativa com Pedido 

Liminar de Imissão Provisória na Posse movida por LAJARI ENERGÉTICA 

S.A, em face de IRINEU BRIANCINI E OUTROS, todos devidamente 

qualificados.

 Às fls. 103, o Requerente requereu a desistência do presente feito sem 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do NCPC, a baixa 

definitiva e remessa dos autos ao arquivo, bem como a expedição de 

alvará eletrônico dos valores depositados em juízo para a conta 

devidamente informada.

É o sucinto relato.

 Decido.

Compulsando os autos verifica-se que não houve a triangularização 

processual, dispensando, assim, a intimação do requerido à luz do § 4º do 

artigo 485 do NCPC.

 Por tais razões, homologo a desistência da ação, motivo pelo qual resolvo 

o processo, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

Após, expeça-se alvará eletrônico dos valores depositados à título de 

caução e metade dos honorários periciais, em favor do autor, 

atentando-se a conta bancária informada às fls. 103.

Transitada em julgado esta sentença, proceda-se às anotações e baixas 

necessárias, arquivem-se estes autos, independentemente de nova 

determinação.

P.I

Alto Taquari/MT, 24 de abril de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 17021 Nr: 164-22.2008.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A, Gracielle Naumann Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newton Santos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Roberto - OAB:RS0025129, 

LEDA REGINA MORAES ROBERTO - OAB:33745, Marli Terezinha 

Mello de Oliveira - OAB:5134/MT, Valgney de Oliveira - 

OAB:10188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Tortorelli 
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- OAB:8974 A/MT

 SENTENÇA

I – Proceda-se à EXCLUSÃO da inventariante Gracielle Naumann 

Gonçalves como parte no processo.

II – HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza 

seus efeitos jurídicos e legais, ficando, por consequência, EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos do artigo 487, III, e 924, III, ambos do Código de 

Processo Civil.

Custas e honorários na forma do acordo.

III – Considerando a satisfação da obrigação, foi encaminhada nesta data 

ordem para levantamento das restrições sobre os veículos junto ao 

RENAJUD, conforme extrato anexo.

Alto Taquari/MT, 24 de abril de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33072 Nr: 815-44.2014.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Rodrigues&Cia Ltda-ME, 

Marcos Antônio Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 DECISÃO

I – Defiro o levantamento da Comissão do Leiloeiro, devendo ser expedido 

Alvará para transferência do valor para a conta indicada na petição de fl. 

91.

II – Intime-se o arrematante do despacho de fl. 90, que deferiu o pedido 

para que o depósito das parcelas referentes ao pagamento do bem 

arrematado seja efetuado diretamente na conta bancária da parte 

exequente indicada na petição de fl. 89vº, esclarecendo sobre a 

necessidade de comprovação nos autos após o pagamento de cada 

parcela ou depois da quitação final. A intimação poderá ser feita via 

telefone, certificando nos autos.

A Carta de Arrematação somente será expedida após a quitação do 

preço.

III – Após, aguarde-se em arquivo provisório o decurso do prazo para 

quitação do valor da arrematação, com baixa no relatório estatístico.

Alto Taquari/MT, 24 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 40894 Nr: 442-08.2017.811.0092

 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: LUZ E FORMA COMÉRCIO E DECORAÇÃO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Taquari - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Vilar Oliveira Dala 

Déa - OAB:22382/A-MT, FERNANDO AUGUSTO GIRARDI - OAB:16470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Certifico e dou fé, que em cumprimento à Determinação constante nas ref. 

19 e 28, serve a presente para fins de intimação dos advogados das 

partes, para comparecimento na audiência de conciliação designada para 

o dia 25 de maio de 2018, às 13h50min (horário MT), no Fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 47191 Nr: 665-24.2018.811.0092

 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: MAYARA EVELYN SILVA LIMA DE ARAUJO, marizete 

silva lima, mateus silva lima de araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de: Moises Lima de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN ROMMY DE OLIVEIRA - 

OAB:5607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1) Defiro aos requerentes os benefícios da Justiça Gratuita.

2) Considerando que as partes estão representadas pelo mesmo 

advogado, não havendo, a princípio, conflito de interesses, recebo os 

presentes autos como ARROLAMENTO, nos termos dos arts. 664 e 665 

do NCPC. Proceda-se a retificação junto ao sistema Apolo.

3) Nomeio a requerente Mayara Evelyn Silva Lima de Araujo como 

inventariante, independentemente da assinatura de termo de compromisso.

 4) Intime-se a inventariante para, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar 

o plano de partilha contendo a descrição completa de bens e dívidas, com 

a atribuição do respectivo valor, bem como, em igual prazo, juntar as 

certidões negativas de débitos das Fazendas Nacional, Estadual e 

Municipal em nome do falecido.

 5) Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

 Alto Taquari/MT, 24 de abril de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 39409 Nr: 1851-53.2016.811.0092

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Maura Benedita de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Luciana dos Santos, Erotildes Passos de 

Souza, Pedro Umbelino de Sousa, Olinda Umbelina de Souza, Jová 

Umbelino dos Santos, Tereza Passos de Souza, Ronair de Souza 

Umbelino, Rozenir de Souza Umbelino, Rony de Souza Umbelino, 

Laudicena Umbelino de Souza, Valdenico de Souza Umbelino, Rozinei de 

Souza Umbelino, Jovelino Passos, Clarinda, Erotildes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 39409

Defiro o pedido de fls. 102.

 Intime-se pessoalmente a parte requerente, para que informe os 

endereços dos requeridos, diante da certidão de fl. 97.

Alto Taquari/MT, 24 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34374 Nr: 333-62.2015.811.0092

 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): ANTONIO SOARES DE LIMA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 34374

Diante da certidão de fl. 142, intime-se o requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar acerca do pedido de diligência extra formulado 

pelo meirinho na Ref. 59.

Alto Taquari/MT, 24 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46123 Nr: 214-96.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSC, RSCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PATRICIA D. DE ARRUDA 
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DELIBERADOR LOPES - OAB:62288

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que em cumprimento à Determinação constante na ref. 

04, serve a presente para fins de intimação do advogado da parte, para 

comparecimento na audiência de conciliação designada para o dia 25 de 

maio de 2018, às 12h,30min (horário MT).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 38934 Nr: 1549-24.2016.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adeilton da Silva Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Tortorelli 

- OAB:8974 A/MT

 Remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

para apreciação do recurso de apelação interposto pelo réu.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 40909 Nr: 453-37.2017.811.0092

 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: LAJARI ENERGÉTICA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leônidas Gomes Carvalho, Luis Gomes de 

Carvalho, Luzia Gomes de Carvalho Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12129-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 40909

Trata-se de Ação de Constituição de Servidão Administrativa com Pedido 

Liminar de Imissão Provisória na Posse movida por LAJARI ENERGÉTICA 

S.A, em face de LEÔNIDAS GOMES CARVALHO E OUTROS, todos 

devidamente qualificados.

 Às fls. 196, o Requerente requereu a desistência do presente feito sem 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do NCPC, a baixa 

definitiva e remessa dos autos ao arquivo, bem como a expedição de 

alvará eletrônico dos valores depositados em juízo para a conta 

devidamente informada.

É o sucinto relato.

 Decido.

Compulsando os autos verifica-se que não houve a triangularização 

processual, dispensando, assim, a intimação do requerido à luz do § 4º do 

artigo 485 do NCPC.

 Por tais razões, homologo a desistência da ação, motivo pelo qual resolvo 

o processo, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

Intime-se a parte requerente para que deposite em juízo, o valor 

remanescente dos honorários periciais, 50% (cinquenta por cento), no 

prazo de 10 (dez) dias, ante a conclusão da avaliação determinada. Com o 

depósito, proceda-se o levantamento da quantia, m favor da perita 

nomeada, mediante alvará.

Após, expeça-se alvará eletrônico dos valores depositados à título de 

caução, em favor do autor, atentando-se a conta bancária informada às 

fls. 196.

Transitada em julgado esta sentença, proceda-se às anotações e baixas 

necessárias, arquivem-se estes autos, independentemente de nova 

determinação.

P.I

Alto Taquari/MT, 24 de abril de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 43723 Nr: 2118-88.2017.811.0092

 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: JCAdS, VJRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Andre da Silva Barbosa - 

OAB:5049/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049/O-MT

 Cód. nº 43723

Trata-se de Ação de Modificação de Guarda do infante Jean Carlos Alves 

dos Santos, movida por Viviane Jussara Ribeiro dos Santos, em face de 

Carlos Bacanho Alves da Silva, todos já qualificados.

As partes celebraram acordo, requerendo a homologação judicial.

Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as 

partes, para que produzam seus efeitos legais, ficando resolvido o mérito, 

nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Após o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se 

às baixas e anotações necessárias, e arquivem-se os autos, 

independentemente de nova determinação.

Ciência ao Ministério Público.

P.I.

Alto Taquari/MT, 23 de abril de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 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

 F A Z S A B E R, a todos quanto o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que a pauta para o julgamento pelo Tribunal Popular 

do Júri, designada nos autos abaixo indicado, com início previsto para as 

12h30min (horário de Cuiabá), é a seguinte, ficando, contudo, sujeita a 

modificações posteriores em virtude de outros feitos que fiquem 

concluídos para o julgamento:

 DATA DADOS DO PROCESSO

12/07/2018 - Autos n.º 16-06.2011.811.0092 - Código 21206, em que o 

Ministério Público move em desfavor de ADELMO OLIVEIRA SANTOS, 

vítima: Hilton Cesar Rodrigues dos Santos

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44702 Nr: 2624-64.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adeilton da Silva Reis, Bruno Francisco da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT, Ricardo Alexandre Tortorelli - OAB:8974 A/MT

 ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido contido na denúncia para 

CONDENAR os réus ADEILTON DA SILVA REIS, vulgo “Nego Bala”, e 

BRUNO FRANCISCO DA SILVA, pela prática do crime previsto no artigo 

180, “caput”, do Código Penal.Em observância às diretrizes do artigo 68 do 

Código Penal, passo à dosimetria da pena, de forma individualizada para 

cada um dos réus.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34506 Nr: 400-27.2015.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Toniolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 DESPACHO

Abram-se vistas dos autos ao Ministério Público para análise de eventual 

prescrição, bem como sobre o pleito de Ref.110.

 Alto Taquari/MT, 24 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024526/4/2018 Página 468 de 598



Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36358 Nr: 164-41.2016.811.0092

 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: Lourisvaldo Elias Pio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Costa Vilela - 

OAB:SP/317.685, Marcus Henrique Ferreira Naves - OAB:GO/26.787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 36358

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04/07/2018 às 

14h00min. (HORÁRIO MT).

Intimem-se.

Alto Taquari/MT, 24 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37218 Nr: 480-54.2016.811.0092

 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: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 37218

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão movida por Banco Bradesco 

S/A, em face de Paulo Renato Almeida Delgado, todos já qualificados.

As partes celebraram acordo, requerendo a homologação judicial.

Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as 

partes, para que produzam seus efeitos legais, ficando resolvido o mérito, 

nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Determino o recolhimento do mandado de busca e apreensão, entretanto, 

a baixa da alienação fiduciária é de responsabilidade da instituição 

financeira autora da presente demanda.

Diante da desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado, procedam-se às baixas e anotações necessárias, e arquivem-se 

os autos, independentemente de nova determinação.

P.I.

Alto Taquari/MT, 24 de abril de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44752 Nr: 2646-25.2017.811.0092

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Brasil Kohlrausch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 44752

 Intime-se a parte autora, para, querendo, impugnar a contestação Ref.38.

 Alto Taquari/MT, 24 de abril de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 39463 Nr: 1892-20.2016.811.0092

 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 

Sul de Mato Grosso Ltda - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Brasil Kohlrausch, Helber Henrique 

Irgang, Dilaine Regina Turchetto Kohlrausch, Gilberto Jair Kohlrausch, 

Guilherme Kok

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. n° 39463

DESPACHO

Intime-se o exequente, para, sob pena de extinção, no prazo de 5 (cinco) 

dias, juntar comprovante de pagamento das diligências requisitadas 

Ref.44, bem como de complementação de diligências Ref.42.

 Alto Taquari/MT, 24 de abril de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34853 Nr: 590-87.2015.811.0092

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Mendes Valadão - ME, COSME 

ALMEIDA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. n° 34853

DESPACHO

Indefiro o pedido de Ref.60, pois além da ferramenta não possuir tal 

finalidade, conforme certidão de Ref.56 o executado Cosme foi citado, 

desta forma, intime-se o exequente, para, sob pena de extinção, no prazo 

de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a citação e pedido de 

complementação de diligências de Ref.56.

 Alto Taquari/MT, 24 de abril de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 40203 Nr: 28-10.2017.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Jose Vigolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto Nicolau Walker Roehring, Clarice 

Leonida Walker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erlan de Oliveira Costa - 

OAB:19176

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 40203

 Expeça-se mandado de penhora, conforme requerido na Ref.29, bem 

como, intime-se o autor, para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder com o 

recolhimento da complementação de diligência requerida na Ref.24.

 Alto Taquari/MT, 24 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000072-75.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE CIRLEI BRAUN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Certidão de Intimação Certifico que 

serve a presente certidão para fins de intimar a parte promovente e seu 

advogado sobre o teor da respeitável decisão abaixo transcrita, bem como 

para comparecimento à Audiência de Conciliação designada para o dia 07 

de junho de 2018 Hora: 13h45 (horário de MT), no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA: O não comparecimento do autor a qualquer das 

audiências do processo implica na extinção do feito, sem julgamento de 

mérito, conforme redação prevista no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95, 

sendo o autor condenado ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Alto Taquari - MT, 25 de abril de 2018. Mariângela Ferreira 

Cerantes Gestora Judiciário Portaria n.º 08/2018-DF SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI E INFORMAÇÕES: Rua 

Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - 

MT - CEP: 78785-000 TELEFONE: (66) 34961609

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000073-60.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDEMAR DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Certidão de Intimação Certifico que 

serve a presente certidão para fins de intimar a parte promovente e seu 

advogado para comparecimento à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 07 de junho de 2018, às 14 horas (horário de MT), no endereço 

ao final indicado. ADVERTÊNCIA: O não comparecimento do autor a 

qualquer das audiências do processo implica na extinção do feito, sem 

julgamento de mérito, conforme redação prevista no artigo 51, inciso I, da 

Lei n. 9.099/95, sendo o autor condenado ao pagamento das custas e 

despesas processuais. Alto Taquari - MT, 25 de abril de 2018. Mariângela 

Ferreira Cerantes Gestora Judiciário Portaria n.º 08/2018-DF SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI E 

INFORMAÇÕES: Rua Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três 

Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 TELEFONE: (66) 

34961609

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000074-45.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DA SILVA BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Certidão de Intimação Certifico que 

serve a presente certidão para fins de intimar a parte promovente e seu 

advogado acerca da respeitável decisão prolatada, bem como para 

comparecimento à Audiência de Conciliação designada para o dia 07 de 

junho de 2018, às 14h15 (horário de MT), no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIA: O não comparecimento do autor a qualquer das 

audiências do processo implica na extinção do feito, sem julgamento de 

mérito, conforme redação prevista no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95, 

sendo o autor condenado ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Alto Taquari - MT, 25 de abril de 2018. Mariângela Ferreira 

Cerantes Gestora Judiciário Portaria n.º 08/2018-DF SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI E INFORMAÇÕES: Rua 

Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - 

MT - CEP: 78785-000 TELEFONE: (66) 34961609

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000076-15.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDA RODRIGUES DE ALMEIDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Certidão de Intimação Certifico que 

serve a presente certidão para fins de intimar a parte promovente e seu 

advogado sobre a respeitável decisão prolatada nos autos, bem como 

para comparecimento à Audiência de Conciliação designada para o dia 07 

de junho de 2018, às 14h45 (horário de MT), no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA: O não comparecimento do autor a qualquer das 

audiências do processo implica na extinção do feito, sem julgamento de 

mérito, conforme redação prevista no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95, 

sendo o autor condenado ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Alto Taquari - MT, 25 de abril de 2018. Mariângela Ferreira 

Cerantes Gestora Judiciário Portaria n.º 08/2018-DF SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI E INFORMAÇÕES: Rua 

Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - 

MT - CEP: 78785-000 TELEFONE: (66) 34961609

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000077-97.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

GELCINA CONCEICAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Certidão de Intimação Certifico que 

serve a presente certidão para fins de intimar a parte promovente e seu 

advogado acerca da respeitável decisão prolatada nos autos, bem como 

para comparecimento à Audiência de Conciliação designada para o dia 14 

de junho de 2018, às 12h30 (horário de MT), no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA: O não comparecimento do autor a qualquer das 

audiências do processo implica na extinção do feito, sem julgamento de 

mérito, conforme redação prevista no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95, 

sendo o autor condenado ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Alto Taquari - MT, 25 de abril de 2018. Mariângela Ferreira 

Cerantes Gestora Judiciário Portaria n.º 08/2018-DF SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI E INFORMAÇÕES: Rua 

Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - 

MT - CEP: 78785-000 TELEFONE: (66) 34961609

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41132 Nr: 584-12.2017.811.0092

 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): Jose Carlos Miranda Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 41132

SENTENÇA

Trata-se de termo circunstanciado em que o Ministério Público pleiteia a 

decretação da extinção da punibilidade de João Carlos Miranda Ribeiro em 

razão do pagamento integral da proposta de transação penal.

A proposta de transação penal foi aceita (fls. 33/34) e devidamente 

cumprida (fl. 36/37/38/39/40/41).

Eis o relato. Fundamento.

Decido.

Observa-se que o autor do fato aceitou e cumpriu a transação penal 

consistente no pagamento do valor de R$937,00 (novecentos e trinta e 

sete reais) o qual foi parcelado em 06 (seis) vezes de R$156,16, a ser 

depositado na conta bancária da entidade Associação PESTALOZZI de 

Alto taquari, (agência 4515-2, conta corrente 12895-3, Banco do Brasil), 

razão pela qual a extinção da punibilidade é de rigor.

 DISPOSITIVO:

Ante o exposto, conforme inteligência do parágrafo único do art. 84, da Lei 
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n. 9.099/95, homologo a transação penal e, por consequência, julgo extinta 

a punibilidade de João Carlos Miranda Ribeiro.

Cumpra-se, certificando-se a Secretaria que não constará para os fins de 

antecedentes criminais, tampouco efeitos civis, somente para vedar o 

mesmo benefício no prazo de 5 (cinco) anos (LJE, § 4º, art. 76).

Por se tratar de extinção da punibilidade, tenho por desnecessária a 

intimação do autor do fato, em consonância com os enunciados nº 104 e 

105 do FONAJE.

 ENUNCIADO Nº 105

É dispensável a intimação do autor do fato ou do réu das sentenças que 

extinguem sua punibilidade. (Aprovado Fonaje Florianópolis/SC).

ENUNCIADO Nº 104

A intimação da vítima é dispensável quando a sentença de extinção da 

punibilidade se embasar na declaração prévia de desinteresse na 

persecução penal. (Aprovado Fonaje Florianópolis/SC).

Publique-se, pelo prazo de 10 dias, ficando considerada, desde já, como 

transitada esta decisão, na falta de recurso dentro do referido prazo.

 Notifique-se o Ministério Público.

P.I

Alto Taquari/MT, 02 de março de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41335 Nr: 730-53.2017.811.0092

 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): Gilmar Calheiros da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 41335

SENTENÇA

Trata-se de termo circunstanciado em que o Ministério Público pleiteia a 

decretação da extinção da punibilidade de Gilmar Calheiros da Silva em 

razão do pagamento integral da proposta de transação penal.

A proposta de transação penal foi aceita (fls. 26/27) e devidamente 

cumprida (fl. 28/30/31/32/33/35).

Eis o relato. Fundamento.

Decido.

Observa-se que o autor do fato aceitou e cumpriu a transação penal 

consistente no pagamento do valor de R$937,00 (novecentos e trinta e 

sete reais) o qual foi parcelado em 06 (seis) vezes de R$156,16, a ser 

depositado na conta bancária da entidade Associação PESTALOZZI de 

Alto taquari, (agência 4515-2, conta corrente 12895-3, Banco do Brasil), 

razão pela qual a extinção da punibilidade é de rigor.

 DISPOSITIVO:

Ante o exposto, conforme inteligência do parágrafo único do art. 84, da Lei 

n. 9.099/95, homologo a transação penal e, por consequência, julgo extinta 

a punibilidade de Gilmar Calheiros da Silva.

Cumpra-se, certificando-se a Secretaria que não constará para os fins de 

antecedentes criminais, tampouco efeitos civis, somente para vedar o 

mesmo benefício no prazo de 5 (cinco) anos (LJE, § 4º, art. 76).

Por se tratar de extinção da punibilidade, tenho por desnecessária a 

intimação do autor do fato, em consonância com os enunciados nº 104 e 

105 do FONAJE.

 ENUNCIADO Nº 105

É dispensável a intimação do autor do fato ou do réu das sentenças que 

extinguem sua punibilidade. (Aprovado Fonaje Florianópolis/SC).

ENUNCIADO Nº 104

A intimação da vítima é dispensável quando a sentença de extinção da 

punibilidade se embasar na declaração prévia de desinteresse na 

persecução penal. (Aprovado Fonaje Florianópolis/SC).

Publique-se, pelo prazo de 10 dias, ficando considerada, desde já, como 

transitada esta decisão, na falta de recurso dentro do referido prazo.

 Notifique-se o Ministério Público.

P.I

Alto Taquari/MT, 02 de março de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31918 Nr: 152-95.2014.811.0092

 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): Franklin Pinheiro Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 31918

SENTENÇA

Trata-se de termo circunstanciado em que o Ministério Público pleiteia a 

decretação da extinção da punibilidade de Franklin Pinheiro Rodrigues em 

razão do pagamento integral da proposta de transação penal.

A proposta de transação penal foi aceita (fls. 17, vº) e devidamente 

cumprida (fl. 46/46, vº e 48).

Eis o relato. Fundamento.

Decido.

Observa-se que o autor do fato aceitou e cumpriu a transação penal 

consistente no pagamento de 02 salários mínimos (R$1.448,00) o qual foi 

parcelado em 04 (quatro) vezes de R$362,00, a ser depositado na conta 

bancária “PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA”, tendo como titular o Fórum de Alto 

Taquari/MT, razão pela qual a extinção da punibilidade é de rigor.

 DISPOSITIVO:

Ante o exposto, conforme inteligência do parágrafo único do art. 84, da Lei 

n. 9.099/95, homologo a transação penal e, por consequência, julgo extinta 

a punibilidade de Franklin Pinheiro Rodrigues.

Cumpra-se, certificando-se a Secretaria que não constará para os fins de 

antecedentes criminais, tampouco efeitos civis, somente para vedar o 

mesmo benefício no prazo de 5 (cinco) anos (LJE, § 4º, art. 76).

Por se tratar de extinção da punibilidade, tenho por desnecessária a 

intimação do autor do fato, em consonância com os enunciados nº 104 e 

105 do FONAJE.

 ENUNCIADO Nº 105

É dispensável a intimação do autor do fato ou do réu das sentenças que 

extinguem sua punibilidade. (Aprovado Fonaje Florianópolis/SC).

ENUNCIADO Nº 104

A intimação da vítima é dispensável quando a sentença de extinção da 

punibilidade se embasar na declaração prévia de desinteresse na 

persecução penal. (Aprovado Fonaje Florianópolis/SC).

Publique-se, pelo prazo de 10 dias, ficando considerada, desde já, como 

transitada esta decisão, na falta de recurso dentro do referido prazo.

 Notifique-se o Ministério Público.

P.I

Alto Taquari/MT, 02 de março de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31822 Nr: 34-22.2014.811.0092

 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): Ricardo dos Santos Nery

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 31822

SENTENÇA

Trata-se de termo circunstanciado em que o Ministério Público pleiteia a 

decretação da extinção da punibilidade de Ricardo dos Santos Nery em 

razão do pagamento integral da proposta de transação penal.

A proposta de transação penal foi aceita (fls. 39) e devidamente cumprida 

(fl. 59/62).

Eis o relato. Fundamento.

Decido.

Observa-se que o autor do fato aceitou e cumpriu a transação penal 

consistente no pagamento de 02 salários mínimos (R$1.448,00) o qual foi 

parcelado em 04 (quatro) vezes de R$362,00, a ser depositado na conta 

bancária “PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA”, tendo como titular o Fórum de Alto 

Taquari/MT, razão pela qual a extinção da punibilidade é de rigor.

 DISPOSITIVO:

Ante o exposto, conforme inteligência do parágrafo único do art. 84, da Lei 

n. 9.099/95, homologo a transação penal e, por consequência, julgo extinta 

a punibilidade do requerido.
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Cumpra-se, certificando-se a Secretaria que não constará para os fins de 

antecedentes criminais, tampouco efeitos civis, somente para vedar o 

mesmo benefício no prazo de 5 (cinco) anos (LJE, § 4º, art. 76).

Por se tratar de extinção da punibilidade, tenho por desnecessária a 

intimação do autor do fato, em consonância com os enunciados nº 104 e 

105 do FONAJE.

 ENUNCIADO Nº 105

É dispensável a intimação do autor do fato ou do réu das sentenças que 

extinguem sua punibilidade. (Aprovado Fonaje Florianópolis/SC).

ENUNCIADO Nº 104

A intimação da vítima é dispensável quando a sentença de extinção da 

punibilidade se embasar na declaração prévia de desinteresse na 

persecução penal. (Aprovado Fonaje Florianópolis/SC).

Publique-se, pelo prazo de 10 dias, ficando considerada, desde já, como 

transitada esta decisão, na falta de recurso dentro do referido prazo.

 Notifique-se o Ministério Público.

P.I

Alto Taquari/MT, 02 de março de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 25276 Nr: 1317-87.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação da douta advogada da parte autora para que se manifeste nos 

autos acerca do conteúdo da r. sentença proferida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 68252 Nr: 1059-67.2016.811.0038

 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: Marcionilia Maria Mendes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702, Rodrigo Francisco de Souza - OAB:MT - 

19474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da expedição do Alvará de Autorização, intimo a parte autora, por 

meio de seu advogado, para que compareça nesta Secretaria a fim de 

retirar o referido documento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 21580 Nr: 355-98.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Mendes Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Marcos Giovane Artico - OAB:278522/SP, Vicente 

Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que compareça nesta secretaria a fim de 

indicar/retirar as peças que desejar dos autos físicos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010323-69.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010323-69.2016.8.11.0038 REQUERENTE: VICENTE DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/95, art. 38, caput. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 

c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 

do FONAJE. Trato de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – rito da Lei n. 9.099/95 -, ajuizada 

por VICENTE DA SILVA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA MT. Em síntese, requer o autor o 

ressarcimento pelos danos extrapatrimoniais suportados, sob a afirmação 

de que em razão da falha na prestação de serviços da parte demandada, 

no mês de setembro de 2016, houve cobrança com total disparidade ao 

seu efetivo consumo. Afirma que é usuário dos serviços prestados pela 

concessionária ré por intermédio da unidade consumidora nº 6/1192271-3, 

e que possuía uma média que nunca ultrapassou 376 KW (agosto 2016), 

valor de R$ 303,19 (trezentos e três reais e dezenove centavos), 

anexando para tanto Faturas e Extrato de Histórico de Contas emitido no 

próprio site da reclamada. Contudo no mês de outubro de 2016, recebeu a 

cobrança no valor de R$ 2.055,50 (dois mil, cinquenta e cinco reais e 

cinquenta centavos), em total desacordo com sua média de consumo. 

Diante da tentativa frustrada em resolver o problema pela via 

administrativa busca a tutela jurisdicional como garantia de seus direitos. 

Trouxe provas de suas alegações. Em contestação, a parte demandada 

suscita preliminar de incompetência absoluta sob argumento de 

necessidade de prova técnica, sustenta a legitimidade da cobrança, bem 

como, a inexistência do dever de indenizar por ausência de conduta ilícita 

praticada, posto que o consumo foi informado pelo consumidor, por 

tratar-se de área rural, pugnando pela improcedência dos pedidos insertos 

na exordial. Fundamento e decido. Rejeito a preliminar alegada na peça de 

bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em 

decorrência da complexidade da prova e necessidade de perícia. A 

análise dessas deve ser feita com extrema cautela e somente merece ser 

reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade 

de tal prova, quando seja efetivamente necessária para a garantia do 

contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos. 

A vedação de produção de prova pericial no âmbito dos Juizados não 

significa que as partes não possam trazer laudos ou outras provas 

idôneas, hábeis a demonstrar suas alegações. Não constitui óbice para 

que as comprove através de relatórios técnicos individualizados - artigo 

35 da Lei n. 9.099/1995 – ou realização de perícia informal - Enunciado n. 

12 do FONAJE. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça – STJ – decidiu 

que os Juizados Especiais podem resolver disputas que envolvam 

perícias. No seu voto a Ministra Nancy Andrighi, relatora do processo, 

apontou que a Lei n. 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, não 

exclui de sua competência a prova técnica, que no caso dos autos 

poderia ter sido apresentada pela parte que alegou a incompetência – STJ 

- RMS 30170 - UF: SC - REGISTRO: 2009/0152008-1 – RELATOR(A): Min. 

NANCY ANDRIGHI - TERCEIRA TURMA - ACÓRDÃO DISPONIBILIZADO NO 

DJE EM 11/10/2010 e PUBLICADO EM 13/10/2010. No caso em exame, 

verifico que o autor, anexou FATURAS e EXTRATO ANUAL DE CONSUMO, 

aptos a comprovar o alegado, e ainda por se tratar de matéria fática e as 

questões técnicas não terem a complexidade alegada, de modo que a 

perícia técnica é prescindível, estando firmada a competência do Juizado 
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Especial Cível para a causa. 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 outras 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. Incumbe à ré provar a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Após análise percuciente dos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia tenho que razão assiste a parte autora. Aliás, no caso é 

clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além 

da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma está para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. É cediço o 

entendimento acerca da verossimilhança do alegado pelo consumidor 

quando ocorre discrepância em relação ao valor e utilização usual. Além 

disso, em nenhum momento a ré trouxe aos autos qualquer justificativa 

plausível do aumento brusco da fatura em questão, notadamente, pelo fato 

de que o consumo dos outros meses anteriores e posteriores se 

mantiveram dentro da média. Logo, o conjunto probatório inserto nos 

autos- id. 5370220 denota a dissonância da aludida cobrança. A ré, por 

sua vez, aduz que a unidade consumidora está localizada em área rural e 

por isso a leitura do consumo pode ser realizada na forma prevista nos 

arts. 86 e 89 da resolução 414/10 da ANEEL, que estabelecem: “Art. 86. 

Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a 

distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos 

consecutivos. §1º A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida 

de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o 

conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a 

medida. §2º Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo 

com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser 

realizado pela média, conforme disposto no art. 89. §3º A distribuidora 

deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não 

efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos”. “Art. 89. Quando 

ocorrer leitura plurimensal o faturamento deve ser mensal, utilizando-se a 

leitura informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou 

a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de 

faturamento, conforme o caso, observado o disposto no art. 86”. Com 

fundamento na resolução da agência reguladora respectiva, a ré aduz que 

as informações foram prestadas pelo consumidor, portanto devida sua 

cobrança. No entanto, não prevalece à arguição da parte reclamada de 

que houve a regularidade da aferição de consumo no referido mês, 

porquanto, não trouxe elemento de prova apto a comprovar as suas 

alegações, tampouco comprovou a alegação de que o autor teria de fato 

informado o consumo no referido mês, já que poderia ter juntado aos 

autos documentos capazes de comprovar suas alegações, sendo a 

cobrança totalmente fora da média de consumo anual da unidade. Em não 

conseguindo justificar o aumento drástico do consumo, conclui-se que 

houve efetivamente falha no serviço da concessionária ré. Via de 

consequência a reparação dos danos causados à parte consumidora é 

medida que se impõe. Nessa senda, tem decidido nossas Turmas 

Recursais: RECURSO NOMINADO. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE 

COBRANÇA DE VALOR MUITO SUPERIOR À MEDIA MENSAL. NÃO 

COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA.ENERGIA ELÉTRICA. 

Presume-se que a cobrança realizada no mês de agosto de 2014 foi 

equivocada, pois destoa de forma significativa do consumo médio na 

unidade consumidora. Ademais, em que pese a alegação da requerida, no 

sentido de que a cobrança teria sido emitida em conformidade com o 

consumo usufruído, tal afirmação não se sustenta, uma vez que não 

houve produção de nenhuma prova em relação a tais argumentos, ônus 

que lhe incumbia, conforme previsão do artigo 333, II do CPC. RECURSO 

DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Recurso Cível Nº 71005674429, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco 

Franco, Julgado em 25/02/2016).(TJ-RS - Recurso Cível: 71005674429 RS, 

Relator: Luís Francisco Franco, Data de Julgamento: 25/02/2016, Terceira 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

02/03/2016). No tocante aos danos morais, a parte demandada 

concessionária de serviço público, responde objetivamente, a teor do art. 

37, § 6º, da Constituição Federal, pelos danos que, na consecução de seu 

mister, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a 

comprovação do evento lesivo e do nexo etiológico entre este e a conduta 

do agente. Ao lado disso, a sistemática da responsabilidade civil nas 

relações de consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou 

de serviços independentemente da verificação de culpa, pelos danos 

causados aos consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do 

serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei 

n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade 

está, ainda, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua 

atividade. De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do 

CC. Entendo que a postura da parte ré no contexto retratado nos autos, 

potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento da 

vulnerabilidade da parte consumidora, ocasionado ofensa a honra. Dessa 

forma, o dano moral resta configurado e deve ser reparado. Tenho que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. 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 reclamada capaz de resolvê-lo 

de forma administrativa/extrajudicial ou pelos métodos de solução 

consensual de conflito - conciliação, mediação etc. -, insistindo nas teses 

de defensivas sem prova alguma em seu favor, razoável e proporcional o 

arbitramento em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Isso posto, RESOLVO O 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado para: CONDENAR a parte reclamada a 

indenizar/compensar a parte reclamante, a título de dano moral/imaterial, 

no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente a 

partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do 

STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei 

n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405; 

- DETERMINAR que parte reclamada proceda a retificação da fatura, objeto 

desta lide, referente aos meses de SETEMBRO de 2016, utilizando como 

parâmetro os doze últimos meses anteriores a referida data, de consumo 

da unidade consumidora da parte autora, sob pena do pagamento de multa 

cominatória equivalente ao TRIPLO do que exigir em desacordo, a incidir da 

data do descumprimento do termo ad quem. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, 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, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/95 e art. 523 e §§ do CPC. 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. 9.099/95 -, prossiga com a execução na forma disposta pela 

Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – 

art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz 

Togado para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. 

Araputanga-MT, 23 de fevereiro 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. 
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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, 28 de fevereiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010323-69.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010323-69.2016.8.11.0038 REQUERENTE: VICENTE DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/95, art. 38, caput. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 

c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 

do FONAJE. Trato de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – rito da Lei n. 9.099/95 -, ajuizada 

por VICENTE DA SILVA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA MT. Em síntese, requer o autor o 

ressarcimento pelos danos extrapatrimoniais suportados, sob a afirmação 

de que em razão da falha na prestação de serviços da parte demandada, 

no mês de setembro de 2016, houve cobrança com total disparidade ao 

seu efetivo consumo. Afirma que é usuário dos serviços prestados pela 

concessionária ré por intermédio da unidade consumidora nº 6/1192271-3, 

e que possuía uma média que nunca ultrapassou 376 KW (agosto 2016), 

valor de R$ 303,19 (trezentos e três reais e dezenove centavos), 

anexando para tanto Faturas e Extrato de Histórico de Contas emitido no 

próprio site da reclamada. Contudo no mês de outubro de 2016, recebeu a 

cobrança no valor de R$ 2.055,50 (dois mil, cinquenta e cinco reais e 

cinquenta centavos), em total desacordo com sua média de consumo. 

Diante da tentativa frustrada em resolver o problema pela via 

administrativa busca a tutela jurisdicional como garantia de seus direitos. 

Trouxe provas de suas alegações. Em contestação, a parte demandada 

suscita preliminar de incompetência absoluta sob argumento de 

necessidade de prova técnica, sustenta a legitimidade da cobrança, bem 

como, a inexistência do dever de indenizar por ausência de conduta ilícita 

praticada, posto que o consumo foi informado pelo consumidor, por 

tratar-se de área rural, pugnando pela improcedência dos pedidos insertos 

na exordial. Fundamento e decido. Rejeito a preliminar alegada na peça de 

bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em 

decorrência da complexidade da prova e necessidade de perícia. A 

análise dessas deve ser feita com extrema cautela e somente merece ser 

reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade 

de tal prova, quando seja efetivamente necessária para a garantia do 

contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos. 

A vedação de produção de prova pericial no âmbito dos Juizados não 

significa que as partes não possam trazer laudos ou outras provas 

idôneas, hábeis a demonstrar suas alegações. Não constitui óbice para 

que as comprove através de relatórios técnicos individualizados - artigo 

35 da Lei n. 9.099/1995 – ou realização de perícia informal - Enunciado n. 

12 do FONAJE. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça – STJ – decidiu 

que os Juizados Especiais podem resolver disputas que envolvam 

perícias. No seu voto a Ministra Nancy Andrighi, relatora do processo, 

apontou que a Lei n. 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, não 

exclui de sua competência a prova técnica, que no caso dos autos 

poderia ter sido apresentada pela parte que alegou a incompetência – STJ 

- RMS 30170 - UF: SC - REGISTRO: 2009/0152008-1 – RELATOR(A): Min. 

NANCY ANDRIGHI - TERCEIRA TURMA - ACÓRDÃO DISPONIBILIZADO NO 

DJE EM 11/10/2010 e PUBLICADO EM 13/10/2010. No caso em exame, 

verifico que o autor, anexou FATURAS e EXTRATO ANUAL DE CONSUMO, 

aptos a comprovar o alegado, e ainda por se tratar de matéria fática e as 

questões técnicas não terem a complexidade alegada, de modo que a 

perícia técnica é prescindível, estando firmada a competência do Juizado 

Especial Cível para a causa. 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 outras 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. Incumbe à ré provar a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Após análise percuciente dos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia tenho que razão assiste a parte autora. Aliás, no caso é 

clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além 

da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma está para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. É cediço o 

entendimento acerca da verossimilhança do alegado pelo consumidor 

quando ocorre discrepância em relação ao valor e utilização usual. Além 

disso, em nenhum momento a ré trouxe aos autos qualquer justificativa 

plausível do aumento brusco da fatura em questão, notadamente, pelo fato 

de que o consumo dos outros meses anteriores e posteriores se 

mantiveram dentro da média. Logo, o conjunto probatório inserto nos 

autos- id. 5370220 denota a dissonância da aludida cobrança. A ré, por 

sua vez, aduz que a unidade consumidora está localizada em área rural e 

por isso a leitura do consumo pode ser realizada na forma prevista nos 

arts. 86 e 89 da resolução 414/10 da ANEEL, que estabelecem: “Art. 86. 

Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a 

distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos 

consecutivos. §1º A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida 

de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o 

conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a 

medida. §2º Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo 

com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser 

realizado pela média, conforme disposto no art. 89. §3º A distribuidora 

deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não 

efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos”. “Art. 89. Quando 

ocorrer leitura plurimensal o faturamento deve ser mensal, utilizando-se a 

leitura informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou 

a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de 

faturamento, conforme o caso, observado o disposto no art. 86”. Com 

fundamento na resolução da agência reguladora respectiva, a ré aduz que 

as informações foram prestadas pelo consumidor, portanto devida sua 

cobrança. No entanto, não prevalece à arguição da parte reclamada de 

que houve a regularidade da aferição de consumo no referido mês, 

porquanto, não trouxe elemento de prova apto a comprovar as suas 

alegações, tampouco comprovou a alegação de que o autor teria de fato 

informado o consumo no referido mês, já que poderia ter juntado aos 

autos documentos capazes de comprovar suas alegações, sendo a 

cobrança totalmente fora da média de consumo anual da unidade. Em não 

conseguindo justificar o aumento drástico do consumo, conclui-se que 

houve efetivamente falha no serviço da concessionária ré. Via de 

consequência a reparação dos danos causados à parte consumidora é 

medida que se impõe. Nessa senda, tem decidido nossas Turmas 

Recursais: RECURSO NOMINADO. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE 

COBRANÇA DE VALOR MUITO SUPERIOR À MEDIA MENSAL. NÃO 

COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA.ENERGIA ELÉTRICA. 

Presume-se que a cobrança realizada no mês de agosto de 2014 foi 

equivocada, pois destoa de forma significativa do consumo médio na 

unidade consumidora. Ademais, em que pese a alegação da requerida, no 

sentido de que a cobrança teria sido emitida em conformidade com o 

consumo usufruído, tal afirmação não se sustenta, uma vez que não 

houve produção de nenhuma prova em relação a tais argumentos, ônus 

que lhe incumbia, conforme previsão do artigo 333, II do CPC. RECURSO 

DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Recurso Cível Nº 71005674429, 
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Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco 

Franco, Julgado em 25/02/2016).(TJ-RS - Recurso Cível: 71005674429 RS, 

Relator: Luís Francisco Franco, Data de Julgamento: 25/02/2016, Terceira 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

02/03/2016). No tocante aos danos morais, a parte demandada 

concessionária de serviço público, responde objetivamente, a teor do art. 

37, § 6º, da Constituição Federal, pelos danos que, na consecução de seu 

mister, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a 

comprovação do evento lesivo e do nexo etiológico entre este e a conduta 

do agente. Ao lado disso, a sistemática da responsabilidade civil nas 

relações de consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou 

de serviços independentemente da verificação de culpa, pelos danos 

causados aos consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do 

serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei 

n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade 

está, ainda, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua 

atividade. De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do 

CC. Entendo que a postura da parte ré no contexto retratado nos autos, 

potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento da 

vulnerabilidade da parte consumidora, ocasionado ofensa a honra. Dessa 

forma, o dano moral resta configurado e deve ser reparado. Tenho que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. 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 reclamada capaz de resolvê-lo 

de forma administrativa/extrajudicial ou pelos métodos de solução 

consensual de conflito - conciliação, mediação etc. -, insistindo nas teses 

de defensivas sem prova alguma em seu favor, razoável e proporcional o 

arbitramento em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Isso posto, RESOLVO O 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado para: CONDENAR a parte reclamada a 

indenizar/compensar a parte reclamante, a título de dano moral/imaterial, 

no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente a 

partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do 

STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei 

n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405; 

- DETERMINAR que parte reclamada proceda a retificação da fatura, objeto 

desta lide, referente aos meses de SETEMBRO de 2016, utilizando como 

parâmetro os doze últimos meses anteriores a referida data, de consumo 

da unidade consumidora da parte autora, sob pena do pagamento de multa 

cominatória equivalente ao TRIPLO do que exigir em desacordo, a incidir da 

data do descumprimento do termo ad quem. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, 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, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/95 e art. 523 e §§ do CPC. 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. 9.099/95 -, prossiga com a execução na forma disposta pela 

Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – 

art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz 

Togado para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. 

Araputanga-MT, 23 de fevereiro 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, 28 de fevereiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010321-02.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010321-02.2016.8.11.0038 REQUERENTE: VICENTE DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/95, art. 38, caput. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 

c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 

do FONAJE. Trato de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – rito da Lei n. 9.099/95 -, ajuizada 

por VICENTE DA SILVA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA MT. Em síntese, requer o autor o 

ressarcimento pelos danos extrapatrimoniais suportados, sob a afirmação 

de que em razão da falha na prestação de serviços da parte demandada, 

no mês de setembro de 2016, houve cobrança com total disparidade ao 

seu efetivo consumo. Afirma que é usuário dos serviços prestados pela 

concessionária ré por intermédio da unidade consumidora nº 6/1192486-7 

(Sitio Alvorada), e que possuía uma média no valor de R$ 12,00 (doze 

reais), uma vez que a prioridade está desabitada, servido apenas para 

agricultura, anexando para tanto Faturas e Extrato de Histórico de Contas, 

emitido no próprio site da reclamada. Contudo no mês de outubro de 2016, 

recebeu a cobrança no valor de R$ 1.774,48 (um mil, setecentos e setenta 

e quatro reais e quarenta e oito centavos), em total desacordo com sua 

média de consumo, referente ao mês de SETEMBRO. Diante da tentativa 

frustrada em resolver o problema pela via administrativa busca a tutela 

jurisdicional como garantia de seus direitos. Trouxe provas de suas 

alegações. Em contestação, a parte demandada suscita preliminar de 

incompetência absoluta sob argumento de necessidade de prova técnica, 

sustenta a legitimidade da cobrança, bem como, a inexistência do dever de 

indenizar por ausência de conduta ilícita praticada, posto que o consumo 

teria sido informado pelo consumidor, pugnando pela improcedência dos 

pedidos insertos na exordial. Fundamento e decido. Rejeito a preliminar 

alegada na peça de bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado 

Especial Cível em decorrência da complexidade da prova e necessidade 

de perícia. A análise dessas deve ser feita com extrema cautela e 

somente merece ser reconhecida a incompetência do Juizado Especial 

Cível, pela necessidade de tal prova, quando seja efetivamente necessária 

para a garantia do contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica 

no caso dos autos. A vedação de produção de prova pericial no âmbito 

dos Juizados não significa que as partes não possam trazer laudos ou 

outras provas idôneas, hábeis a demonstrar suas alegações. Não 

constitui óbice para que as comprove através de relatórios técnicos 

individualizados - artigo 35 da Lei n. 9.099/1995 – ou realização de perícia 

informal - Enunciado n. 12 do FONAJE. Ademais, o Superior Tribunal de 

Justiça – STJ – decidiu que os Juizados Especiais podem resolver 

disputas que envolvam perícias. No seu voto a Ministra Nancy Andrighi, 

relatora do processo, apontou que a Lei n. 9.099/1995, que rege os 

Juizados Especiais, não exclui de sua competência a prova técnica, que 
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no caso dos autos poderia ter sido apresentada pela parte que alegou a 

incompetência – STJ - RMS 30170 - UF: SC - REGISTRO: 2009/0152008-1 

– RELATOR(A): Min. NANCY ANDRIGHI - TERCEIRA TURMA - ACÓRDÃO 

DISPONIBILIZADO NO DJE EM 11/10/2010 e PUBLICADO EM 13/10/2010. 

No caso em exame, verifico que o autor, anexou FATURAS e EXTRATO 

ANUAL DE CONSUMO, aptos a comprovar o alegado, e ainda por se tratar 

de matéria fática e as questões técnicas não terem a complexidade 

alegada, de modo que a perícia técnica é prescindível, estando firmada a 

competência do Juizado Especial Cível para a causa. 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 outras 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. Incumbe à ré provar a veracidade de seus alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Após análise percuciente dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia tenho que razão assiste a 

parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor 

que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma está para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. É cediço o entendimento acerca da 

verossimilhança do alegado pelo consumidor quando ocorre discrepância 

em relação ao valor e utilização usual. Além disso, em nenhum momento a 

ré trouxe aos autos qualquer justificativa plausível do aumento brusco da 

fatura em questão, notadamente, pelo fato de que o consumo dos outros 

meses anteriores e posteriores se mantiveram dentro da média. Logo, o 

conjunto probatório inserto nos autos- id. 5370220 denota a dissonância 

da aludida cobrança. A ré, por sua vez, aduz que a unidade consumidora 

está localizada em área rural e por isso a leitura do consumo pode ser 

realizada na forma prevista nos arts. 86 e 89 da resolução 414/10 da 

ANEEL, que estabelecem: “Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B 

localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em 

intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos. §1º A adoção do previsto 

neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores 

envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os 

objetivos pretendidos com a medida. §2º Caso o consumidor não efetue a 

leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o 

faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89. 

§3º A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre 

que o consumidor não efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos”. 

“Art. 89. Quando ocorrer leitura plurimensal o faturamento deve ser 

mensal, utilizando-se a leitura informada pelo consumidor, a leitura 

realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos valores faturados 

nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, conforme o caso, observado 

o disposto no art. 86”. Com fundamento na resolução da agência 

reguladora respectiva, a ré aduz que as informações foram prestadas 

pelo consumidor, portanto devida sua cobrança. No entanto, não 

prevalece à arguição da parte reclamada de que houve a regularidade da 

aferição de consumo no referido mês, porquanto, não trouxe elemento de 

prova apto a comprovar as suas alegações, tampouco comprovou a 

alegação de que o autor teria de fato informado o consumo no referido 

mês, já que poderia ter juntado aos autos documentos capazes de 

comprovar suas alegações, sendo a cobrança totalmente fora da média 

de consumo anual da unidade. Logo, o conjunto probatório inserto nos 

autos - id. 5370168 denota a dissonância da aludida cobrança. Em não 

conseguindo justificar o aumento drástico do consumo, conclui-se que 

houve efetivamente falha no serviço da concessionária ré. Via de 

consequência a reparação dos danos causados à parte consumidora é 

medida que se impõe. Nessa senda, tem decidido nossas Turmas 

Recursais: RECURSO NOMINADO. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE 

COBRANÇA DE VALOR MUITO SUPERIOR À MEDIA MENSAL. NÃO 

COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA.ENERGIA ELÉTRICA. 

Presume-se que a cobrança realizada no mês de agosto de 2014 foi 

equivocada, pois destoa de forma significativa do consumo médio na 

unidade consumidora. Ademais, em que pese a alegação da requerida, no 

sentido de que a cobrança teria sido emitida em conformidade com o 

consumo usufruído, tal afirmação não se sustenta, uma vez que não 

houve produção de nenhuma prova em relação a tais argumentos, ônus 

que lhe incumbia, conforme previsão do artigo 333, II do CPC. RECURSO 

DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Recurso Cível Nº 71005674429, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco 

Franco, Julgado em 25/02/2016).(TJ-RS - Recurso Cível: 71005674429 RS, 

Relator: Luís Francisco Franco, Data de Julgamento: 25/02/2016, Terceira 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

02/03/2016). No tocante aos danos morais, a parte demandada 

concessionária de serviço público, responde objetivamente, a teor do art. 

37, § 6º, da Constituição Federal, pelos danos que, na consecução de seu 

mister, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a 

comprovação do evento lesivo e do nexo etiológico entre este e a conduta 

do agente. Ao lado disso, a sistemática da responsabilidade civil nas 

relações de consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou 

de serviços independentemente da verificação de culpa, pelos danos 

causados aos consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do 

serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei 

n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade 

está, ainda, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua 

atividade. De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do 

CC. Entendo que a postura da parte ré no contexto retratado nos autos, 

potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento da 

vulnerabilidade da parte consumidora, ocasionado ofensa a honra. Dessa 

forma, o dano moral resta configurado e deve ser reparado. Tenho que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. 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 reclamada capaz de resolvê-lo 

de forma administrativa/extrajudicial ou pelos métodos de solução 

consensual de conflito - conciliação, mediação etc. -, insistindo nas teses 

de defensivas sem prova alguma em seu favor, razoável e proporcional o 

arbitramento em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Isso posto, RESOLVO O 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado para: CONDENAR a parte reclamada a 

indenizar/compensar a parte reclamante, a título de dano moral/imaterial, 

no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente a 

partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do 

STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei 

n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405; 

- DETERMINAR que parte reclamada proceda a retificação da fatura, objeto 

desta lide, referente aos meses de SETEMBRO de 2016, utilizando como 

parâmetro os doze últimos meses anteriores a referida data, de consumo 

da unidade consumidora da parte autora, sob pena do pagamento de multa 

cominatória equivalente ao TRIPLO do que exigir em desacordo, a incidir da 

data do descumprimento do termo ad quem. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, 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, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/95 e art. 523 e §§ do CPC. 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. 9.099/95 -, prossiga com a execução na forma disposta pela 

Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – 

art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 
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sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz 

Togado para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. 

Araputanga-MT, 23 de fevereiro 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, 28 de fevereiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010321-02.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010321-02.2016.8.11.0038 REQUERENTE: VICENTE DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/95, art. 38, caput. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 

c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 

do FONAJE. Trato de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – rito da Lei n. 9.099/95 -, ajuizada 

por VICENTE DA SILVA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA MT. Em síntese, requer o autor o 

ressarcimento pelos danos extrapatrimoniais suportados, sob a afirmação 

de que em razão da falha na prestação de serviços da parte demandada, 

no mês de setembro de 2016, houve cobrança com total disparidade ao 

seu efetivo consumo. Afirma que é usuário dos serviços prestados pela 

concessionária ré por intermédio da unidade consumidora nº 6/1192486-7 

(Sitio Alvorada), e que possuía uma média no valor de R$ 12,00 (doze 

reais), uma vez que a prioridade está desabitada, servido apenas para 

agricultura, anexando para tanto Faturas e Extrato de Histórico de Contas, 

emitido no próprio site da reclamada. Contudo no mês de outubro de 2016, 

recebeu a cobrança no valor de R$ 1.774,48 (um mil, setecentos e setenta 

e quatro reais e quarenta e oito centavos), em total desacordo com sua 

média de consumo, referente ao mês de SETEMBRO. Diante da tentativa 

frustrada em resolver o problema pela via administrativa busca a tutela 

jurisdicional como garantia de seus direitos. Trouxe provas de suas 

alegações. Em contestação, a parte demandada suscita preliminar de 

incompetência absoluta sob argumento de necessidade de prova técnica, 

sustenta a legitimidade da cobrança, bem como, a inexistência do dever de 

indenizar por ausência de conduta ilícita praticada, posto que o consumo 

teria sido informado pelo consumidor, pugnando pela improcedência dos 

pedidos insertos na exordial. Fundamento e decido. Rejeito a preliminar 

alegada na peça de bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado 

Especial Cível em decorrência da complexidade da prova e necessidade 

de perícia. A análise dessas deve ser feita com extrema cautela e 

somente merece ser reconhecida a incompetência do Juizado Especial 

Cível, pela necessidade de tal prova, quando seja efetivamente necessária 

para a garantia do contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica 

no caso dos autos. A vedação de produção de prova pericial no âmbito 

dos Juizados não significa que as partes não possam trazer laudos ou 

outras provas idôneas, hábeis a demonstrar suas alegações. Não 

constitui óbice para que as comprove através de relatórios técnicos 

individualizados - artigo 35 da Lei n. 9.099/1995 – ou realização de perícia 

informal - Enunciado n. 12 do FONAJE. Ademais, o Superior Tribunal de 

Justiça – STJ – decidiu que os Juizados Especiais podem resolver 

disputas que envolvam perícias. No seu voto a Ministra Nancy Andrighi, 

relatora do processo, apontou que a Lei n. 9.099/1995, que rege os 

Juizados Especiais, não exclui de sua competência a prova técnica, que 

no caso dos autos poderia ter sido apresentada pela parte que alegou a 

incompetência – STJ - RMS 30170 - UF: SC - REGISTRO: 2009/0152008-1 

– RELATOR(A): Min. NANCY ANDRIGHI - TERCEIRA TURMA - ACÓRDÃO 

DISPONIBILIZADO NO DJE EM 11/10/2010 e PUBLICADO EM 13/10/2010. 

No caso em exame, verifico que o autor, anexou FATURAS e EXTRATO 

ANUAL DE CONSUMO, aptos a comprovar o alegado, e ainda por se tratar 

de matéria fática e as questões técnicas não terem a complexidade 

alegada, de modo que a perícia técnica é prescindível, estando firmada a 

competência do Juizado Especial Cível para a causa. 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 outras 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. Incumbe à ré provar a veracidade de seus alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Após análise percuciente dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia tenho que razão assiste a 

parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor 

que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma está para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. É cediço o entendimento acerca da 

verossimilhança do alegado pelo consumidor quando ocorre discrepância 

em relação ao valor e utilização usual. Além disso, em nenhum momento a 

ré trouxe aos autos qualquer justificativa plausível do aumento brusco da 

fatura em questão, notadamente, pelo fato de que o consumo dos outros 

meses anteriores e posteriores se mantiveram dentro da média. Logo, o 

conjunto probatório inserto nos autos- id. 5370220 denota a dissonância 

da aludida cobrança. A ré, por sua vez, aduz que a unidade consumidora 

está localizada em área rural e por isso a leitura do consumo pode ser 

realizada na forma prevista nos arts. 86 e 89 da resolução 414/10 da 

ANEEL, que estabelecem: “Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B 

localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em 

intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos. §1º A adoção do previsto 

neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores 

envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os 

objetivos pretendidos com a medida. §2º Caso o consumidor não efetue a 

leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o 

faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89. 

§3º A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre 

que o consumidor não efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos”. 

“Art. 89. Quando ocorrer leitura plurimensal o faturamento deve ser 

mensal, utilizando-se a leitura informada pelo consumidor, a leitura 

realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos valores faturados 

nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, conforme o caso, observado 

o disposto no art. 86”. Com fundamento na resolução da agência 

reguladora respectiva, a ré aduz que as informações foram prestadas 

pelo consumidor, portanto devida sua cobrança. No entanto, não 

prevalece à arguição da parte reclamada de que houve a regularidade da 

aferição de consumo no referido mês, porquanto, não trouxe elemento de 

prova apto a comprovar as suas alegações, tampouco comprovou a 

alegação de que o autor teria de fato informado o consumo no referido 

mês, já que poderia ter juntado aos autos documentos capazes de 

comprovar suas alegações, sendo a cobrança totalmente fora da média 

de consumo anual da unidade. Logo, o conjunto probatório inserto nos 

autos - id. 5370168 denota a dissonância da aludida cobrança. Em não 

conseguindo justificar o aumento drástico do consumo, conclui-se que 

houve efetivamente falha no serviço da concessionária ré. Via de 

consequência a reparação dos danos causados à parte consumidora é 
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medida que se impõe. Nessa senda, tem decidido nossas Turmas 

Recursais: RECURSO NOMINADO. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE 

COBRANÇA DE VALOR MUITO SUPERIOR À MEDIA MENSAL. NÃO 

COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA.ENERGIA ELÉTRICA. 

Presume-se que a cobrança realizada no mês de agosto de 2014 foi 

equivocada, pois destoa de forma significativa do consumo médio na 

unidade consumidora. Ademais, em que pese a alegação da requerida, no 

sentido de que a cobrança teria sido emitida em conformidade com o 

consumo usufruído, tal afirmação não se sustenta, uma vez que não 

houve produção de nenhuma prova em relação a tais argumentos, ônus 

que lhe incumbia, conforme previsão do artigo 333, II do CPC. RECURSO 

DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Recurso Cível Nº 71005674429, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco 

Franco, Julgado em 25/02/2016).(TJ-RS - Recurso Cível: 71005674429 RS, 

Relator: Luís Francisco Franco, Data de Julgamento: 25/02/2016, Terceira 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

02/03/2016). No tocante aos danos morais, a parte demandada 

concessionária de serviço público, responde objetivamente, a teor do art. 

37, § 6º, da Constituição Federal, pelos danos que, na consecução de seu 

mister, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a 

comprovação do evento lesivo e do nexo etiológico entre este e a conduta 

do agente. Ao lado disso, a sistemática da responsabilidade civil nas 

relações de consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou 

de serviços independentemente da verificação de culpa, pelos danos 

causados aos consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do 

serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei 

n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade 

está, ainda, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua 

atividade. De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do 

CC. Entendo que a postura da parte ré no contexto retratado nos autos, 

potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento da 

vulnerabilidade da parte consumidora, ocasionado ofensa a honra. Dessa 

forma, o dano moral resta configurado e deve ser reparado. Tenho que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. 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 reclamada capaz de resolvê-lo 

de forma administrativa/extrajudicial ou pelos métodos de solução 

consensual de conflito - conciliação, mediação etc. -, insistindo nas teses 

de defensivas sem prova alguma em seu favor, razoável e proporcional o 

arbitramento em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Isso posto, RESOLVO O 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado para: CONDENAR a parte reclamada a 

indenizar/compensar a parte reclamante, a título de dano moral/imaterial, 

no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente a 

partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do 

STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei 

n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405; 

- DETERMINAR que parte reclamada proceda a retificação da fatura, objeto 

desta lide, referente aos meses de SETEMBRO de 2016, utilizando como 

parâmetro os doze últimos meses anteriores a referida data, de consumo 

da unidade consumidora da parte autora, sob pena do pagamento de multa 

cominatória equivalente ao TRIPLO do que exigir em desacordo, a incidir da 

data do descumprimento do termo ad quem. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, 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, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/95 e art. 523 e §§ do CPC. 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. 9.099/95 -, prossiga com a execução na forma disposta pela 

Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – 

art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz 

Togado para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. 

Araputanga-MT, 23 de fevereiro 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, 28 de fevereiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010299-41.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IRANY APARECIDA FERREIRA DA CUNHA BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 25 de abril de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ALICE BERNADETE PARRA 

MERINO - MT0012669A-O O presente mandado, extraído dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/07/2018 

Hora: 13h30, no endereço ao final indicado. Processo: 

8010299-41.2016.8.11.0038; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: REQUERENTE: IRANY APARECIDA FERREIRA DA CUNHA 

BARBOZA ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E 

INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - 

MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010030-65.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MIGUEL SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 25 de abril de 2018 Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA 

CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 

- TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010030-65.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MIGUEL SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 25 de abril de 2018 Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA 

CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 

- TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000422-65.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM TEOFILO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA NASCIMENTO GOMES (EXECUTADO)

 

Certifico juntada da correspondência devolvida pelo motivo "Não existe o 

Nr.", diante disso IMPULSIONO os autos no sentido de INTIMAR o autor 

para que se manifeste indicando/informando novo endereço da requerida 

para regular citação e intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-73.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE FATIMA FABIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000221-73.2017.8.11.0038 REQUERENTE: TEREZINHA DE FATIMA 

FABIANO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Projeto de Sentença 

Vistos. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS, movida por TEREZINHA DE 

FÁTIMA FABIANO em desfavor de BANCO BRADESCO S/A. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC 

c.c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Fundamento e Decido. À luz dos 

poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com 

permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Existindo 

preliminar suscitada. Enfrento-a. Inicialmente, a alegação de ilegitimidade 

passiva não merece prosperar, haja vista tratar de empresas do mesmo 

grupo econômico, que, embora distintas juridicamente, exercem 

conjuntamente suas atividades. Aplica-se ao caso a teoria da aparência 

para reconhecimento da legitimidade do requerido para permanecer e 

responder pelo pleito inicial. Neste sentido: "Ementa: Agravo de 

instrumento. Legitimidade passiva de instituição financeira. Banco que 

integra o mesmo grupo econômico da seguradora, que deu origem a 

débitos controversos em conta-corrente do agravante. Aplicação da teoria 

da aparência. A legitimidade passivado banco Bradesco S/A, respeitado o 

entendimento contrário do dd juízo a quo, pode ser aferida por dois 

motivos principais: trata-se de instituição pertencente ao mesmo 

conglomerado econômico do Bradesco Vida e Previdência; o débito 

reputado indevido, que motivou o ajuizamento da ação, foi indicado na 

conta corrente que o agravante mantém junto ao banco Bradesco S/AS 

(fls. 165); recurso provido. decisão reformada.". (TJ-SP - Agravo de 

Instrumento AI 20943320320158260000 SP 2094332-03.2015.8.26.0000 

(TJ-SP)Data de publicação: 03/07/2015). Desta feita, a alegação não 

merece prosperar pois, trata-se de mesmo grupo econômico, bem como 

os descontos foram realizados na conta bancaria que a autora mantém 

junto ao banco requerido. Portanto, INDEFIRO a preliminar suscitada. Passo 

a análise do mérito. Sustenta a parte autora que mesmo sem qualquer 

contratação ou solicitação, teve descontos em sua aposentadoria, 

referente a um Seguro de Vida. Anexou extratos bancários. Por outro 

lado, na peça contestatória, a parte ré defende ausência de ato ilícito, 

inexistindo responsabilidade reparatória, sendo apenas administradora da 

conta corrente da autora. Argumenta que não há comprovação dos 

supostos danos morais sofridos, bem como ausência de má fé portanto 

afastada a repetição indébito. Após análise dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida 

em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu ônus 

probatório – art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, quaisquer 

causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – 

art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e exigibilidade 

da dívida, pautando-se apenas em alegações, sem anexar qualquer 

contrato, extrato de débitos, ou qualquer documento a peça de defesa. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. Assim, não comprovada à existência de contrato, legitimidade 

dos descontos, a declaração da inexistência do débito oriundo da 

cobrança indevida, e a reparação pelos danos suportados é medida que 

se impõe. Quanto ao pedido de danos materiais, ressalto que a devolução 

em dobro verifica-se somente quando há a soma dos requisitos 

imprescindíveis, quais sejam: a) a existência de cobrança indevida; b) o 

pagamento em excesso pelo consumidor do valor indevidamente cobrado; 

c) ausência de engano justificável por parte do fornecedor. Assim, 

atendidos os requisitos o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 

42, parágrafo único, dispõe que o consumidor cobrado em quantia 

indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que 

pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo 

hipótese de engano justificável. Fixadas tais premissas, tenho que faz jus 

à parte autora ao ressarcimento da quantia despendida, devidamente 

comprovada correspondente ao valor R$ 888,20 (oitocentos e oitenta e 

oito reais e vinte centavos), já na forma dobrada, referente aos valores 

cobrados, indevidamente, sob pena de enriquecimento sem causa da 

parte ré. Consoante a esse entendimento tem manifestado as Turmas 

Recursais: APELAÇÃO CÍVEL - TELEFONIA - COBRANÇA INDEVIDA - 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO RECONHECIDA - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS - 

DANO MORAL RECONHECIDO. - Sendo patente o ilícito levado a efeito pela 

empresa de telefonia, com cobrança de valores indevidos e suspensão 

dos serviços contratados, impõe-se a sua condenação na repetição de 

indébito e no pagamento de indenização por danos morais. (TJ-MG - AC: 

10074140024709001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de 

Julgamento: 11/06/2015, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 19/06/2015); APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMOS 

BANCÁRIOS QUITADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. 

COBRANÇA INDEVIDA. HAVENDO COBRANÇA IRREGULAR DE VALORES 

QUE NÃO FORAM CONTRATADOS, VIÁVEL A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, 

DOS VALORES DESCONTADOS. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DO DISPOSTO 

NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. MANTIDO O VALOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO 

CONFIGURADA. UNÂNIME. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70062327044, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 26/11/2014).(TJ-RS - 

AC: 70062327044 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de 

Julgamento: 26/11/2014, Décima Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 02/12/2014). No tocante aos danos 

morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, o contexto retratado nos autos indica postura da ré suficiente 

para gerar ofensa à honra. Entendo que o dissabor experimentado 

ultrapassou os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a 

lesão à sua dignidade. Via de consequência procede à pretensão de 
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condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte autora, ao passo que vem efetuando descontos indevidas 

na verba alimentar da autora, qual seja sua aposentadoria. Destaco que a 

sistemática da responsabilidade civil, nas relações de consumo é a de que 

responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente 

da verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, 

decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. 

Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e 

independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem 

manifestado as Turmas Recursais: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO 

MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. 

REPETIÇÃO EM DOBRO. A parte autora logrou comprovar os fatos 

articulados na exordial, no sentido de que foram realizados descontos 

indevidos em seu benefício previdenciário, atendendo ao disposto no art. 

373, I, do novel CPC. Comprovada negligência da empresa-ré, esta deve 

ser responsabilizada pelos descontos indevidos efetuados sem 

autorização da parte autora, conduta abusiva na qual assumiu o risco de 

causar lesão a parte autora, mesmo os de ordem extrapatrimonial, daí 

ensejando o dever de indenizar. Assim, ante a ausência de interesse de a 

postulante contratar nos valores estipulados no caso sub judice, 

verifica-se que não restou atendido requisito essencial para formação de 

um contrato que é a manifestação de vontade livre assentindo com o 

pacto em tela, logo, inexistindo aquela este não se perfectibiliza. Desse 

modo, desatendida a forma prevista em lei e não cumprida formalidade 

essencial no pacto em questão, resta este atingido por nulidade absoluta, 

a teor do que estabelece o art. 166, incs. IV e V, do Código Civil. Situação 

que se amolda ao dano moral puro, o qual prescinde da prova do prejuízo, 

na medida em que restou incontroverso a prática do ato ilícito, o qual 

importou no desconto indevido de empréstimo não contratado, 

presumindo-se que tal fato ocasionou mais do que meros transtornos, pois 

influi diretamente na subsistência do postulante e de sua família. O valor a 

ser arbitrado a título de indenização por dano imaterial deve levar em conta 

o princípio da proporcionalidade, bem como as condições do ofendido, a 

capacidade econômica do ofensor, além da reprovabilidade da conduta 

ilícita praticada. Por fim, há que se ter presente que o ressarcimento do 

dano não se transforme em ganho desmesurado, importando em 

enriquecimento ilícito. Quantum majorado para R$ 10.000,00. Determinada 

a restituição em dobro dos valores efetivamente pagos, porquanto inexiste 

justificativa razoável por parte da empresa demandada para o desconto 

da cobrança de serviços não contratados. (TJRS – AC: 70076194703 RS, 

Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, julgamento: 28/03/2018, Quinta 

Câmara). De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do 

CC. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Isso 

posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados para: - DETEMINAR o cancelamento 

da cobrança no valor de R$ 88,82 (oitenta e oito reais e oitenta e quatro 

centavos), referente ao “BRADESCO VIDA PREV-SEG. VIDA”, no prazo de 

10 (dez) dias, a partir da intimação desta, sob pena de pagamento de 

multa cominatória/astreinte fixados no TRIPLO do que exigir em desacordo. 

- DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como, 

o cancelamento dos débitos da parte autora com a parte ré, referente à 

dívida em litígio, sob pena de pagamento de multa cominatória/astreinte 

fixados no TRIPLO do que exigir em desacordo, a partir da intimação 

desta. - CONDENAR a reclamada a repetir/pagar a reclamante, já em dobro 

– Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo único/CC/02, art. 940 -, no valor de R$ 

888,82 (oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos), 

corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias 

indevidas, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – 

Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

- CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de 

dano moral, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. 

Araputanga-MT, 05 de abril de 2018. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 5 de abril de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho
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Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010299-41.2016.8.11.0038; Valor causa: 

R$ 35.200,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, RESPONSABILIDADE 

DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: REQUERENTE: IRANY APARECIDA FERREIRA DA 

CUNHA BARBOZA REQUERIDO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL 

DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - Endereço: Av. Brasil, S/N, Rod. Box 

11, CEP 19.053-340 - Presidente Prudente/SP. A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a 

CITAÇÃO de Vossa Senhoria, PARTE REQUERIDA, por todo o conteúdo da 

petição inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem 

como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada Tipo: 

Conciliação Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 05/07/2018 Hora: 13h30 (MT) no endereço ao final indicado. 
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ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá 

prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. 

OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. ARAPUTANGA - MT, 25 de abril 

de 2018 Atenciosamente, MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico 

Judiciário ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) DR. RENATO JOSÉ 

DE ALMEIDA COSTA FILHO. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, 

S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 

32611273

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67407 Nr: 1282-85.2018.811.0026

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourivana Bispo Pereira, Kayque Eduardo de 

Oliveira Silva, Luan Douglas Oliveira Da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos Pereira - 

OAB:11.810/MT

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar, via Dje, o Dr. José Carlos 

Pereira da Audiência de Custódia que se realizará no dia 26.04.2018, às 

13h30min., na sede do Fòrum de NORTELÂNDIA/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52816 Nr: 1033-08.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogerio Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaucard S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EDUARDO PRADO - 

OAB:16940/A

 Vistos...

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Antecipação 

de Tutela e Indenização por Danos Morais, ajuizada por ROGÉRIO 

SANTOS DA SILVA em face de BANCO ITAUCARD S/A, ambos já 

qualificados nos autos.

Entrementes, aportou nos autos termo de acordo em que o requerido se 

compromete a pagar ao autor a importância de R$ 5.441.06 (cinco mil, 

quatrocentos quarenta e um reais seis centavos), pugnando as partes 

pela homologação da transição e extinção do feito – págs. 139/140.

Vieram-me conclusos.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem, ante o termo de acordo juntado nos autos, e estando as partes 

bem representadas, HOMOLOGO O ACORDO firmado entre as partes, 

para que produza seus efeitos jurídicos e legais, fazendo de seus termos 

parte integrante desta decisão, e, em consequência, julgo EXTINTO o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, alínea 

“b”, do CPC.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma acordada pelas 

partes.

Transitada em julgado, uma vez que ocorreu a renúncia ao prazo recursal, 

proceda com as baixas necessárias e ARQUIVE.

Dou está por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT.

CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 53930 Nr: 1892-24.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBdM, CEdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia Luzia Vizeu Fernandes - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disto, RETIFICO a parte final da sentença e demais disposições que 

se referem ao prenome “Maria LUZIA Conceição de Matos” para: “ante o 

exposto, e consoante parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado por LUZENITA CONCEIÇÃO DE MATO, menor, presentada por 

seus genitores ROSIDELMA BISPO DE MATOS e CÍCERO ESTEVES DE 

MATOS, para determinar a retificação de sua Certidão de Nascimento, 

para que passe constar o prenome pelo qual é conhecida, qual seja: 

MARIA LUIZA CONCEIÇÃO DE MATOS”.Diante da alteração/retificação 

constantes neste ato, necessário se faz a expedição de NOVO mandado 

de retificação ao respectivo cartório.As demais disposições e 

fundamentos permanecerão incólumes.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 46319 Nr: 1816-68.2014.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso por meio da Secretaria de 

Estado de Saúde - rep pelo Procurador Geral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Bernardo Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BUENO - 

OAB:29161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pela presente, impulsiono os autos intimando a parte autora, via DJE/MT, 

por meio de seu procurador legalmente constituído, para manifestar-se 

quanto à sentença prolatada de fls. 21/23.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22175 Nr: 688-18.2011.811.0026

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zulmira Alves Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Claudia Regina Souza Ramos - Procurador do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Procuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberta Sales Tertuliano - 

OAB:SIAPE 1873410

 Impulsiono o presente feito para intimar o patrono da parte Requerente, 

via DJe, para, querendo, impugnar a contestação e documentos de fls. 

115/123.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 938 Nr: 400-61.1997.811.0026

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia Cândido Pequeno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Bertoti Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ulisses Pagliari - 
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OAB:3.047-MT

 Ante a juntada de Exceção de Pré-Executiivdade às fls. 641 e seguintes 

pela Fazenda Pública Estadual, nos termos do art. 152, VI, CPC, 

impulsionam-se os autos intimando o advogado Dr. Elias Bernardo, para, 

no prazo de 10 dias, manifestar-se quanto ao referido recurso interposto.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010200-44.2015.8.11.0026

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:

BANCO SANTANDER (BRASIL) 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: 

8010200-44.2015.8.11.0026 REQUERENTE: SIDNEI ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. Intime-se a parte 

autora para que, querendo, apresente impugnação à contestação no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem os autos conclusos. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 25 de abril 

de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010058-69.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA PIOVESAN TOFFOLO - ME (REQUERENTE)

LETICIA PIOVESAN TOFFOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA LOPES OAB - MT0021213A-O 

(ADVOGADO)

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

8010058-69.2017.8.11.0026; Valor causa: R$ 26.902,12; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LETICIA 

PIOVESAN TOFFOLO - ME, LETICIA PIOVESAN TOFFOLO Parte Ré: 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTOS. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Opino. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou audiência de instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a 

lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Passo a decidir. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 330, I, do C.P.C.. Preliminar – 

Incompetência: Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial 

articulada pela reclamada, para processar e julgar o feito. Esta causa, 

fundada em indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada 

complexa, sendo dispensável a realização de perícia. Mérito: Não tenho 

dúvida alguma da procedência parcial do pedido. A parte reclamante é 

usuária dos serviços e informa que no início do mês de Abril de 2015, 

ocorreu oscilação de energia na sua Unidade Consumidora provocando a 

queima de eletrodoméstico (aparelho de Ar condicionado do 

estabelecimento da Empresa autora), causando prejuízos à reclamante no 

valor de R$ 4.664,00, consoante valor orçado para conserto anexo ID 

6546558. Não fosse o bastante, alega ainda que no início do Mês de Abril 

de 2016 novamente a unidade consumidora da parte autora começou a 

apresentar drástica oscilação de energia provocando a queima de vários 

eletrodomésticos, causando prejuízos à reclamante no valor de R$ 

5.588,12, consoante valor orçado para conserto anexo ID 6546570. Diz 

que com a queima do eletrodoméstico, além dos danos materiais, ainda 

sofreu danos morais, face à desídia da reclamada em reparar os 

produtos, ao argumento de que o processo administrativo de 

ressarcimento foi INDEFERIDO pela Concessionária, visto que, de acordo 

com os documentos juntados na inicial, a Reclamada informa que não 

houve nenhuma ocorrência ou perturbação na rede elétrica na data 

informada. A reclamada na sua contestação alega que não cometeu ato 

ilícito, tendo em vista que o processo administrativo de ressarcimento foi 

INDEFERIDO ao argumento de que não houve nenhuma ocorrência ou 

perturbação na rede elétrica na data informada. Pois muito bem. As 

prestadoras de serviço público sujeitam-se às mesmas regras às quais o 

Estado é submetido. A Constituição da República em seu art. 37, § 6º, 

estabelece a responsabilidade objetiva da Administração, com base na 

Teoria do Risco Administrativo. Para que o Estado possa ser 

responsabilizado pelo prejuízo, bastam três pressupostos: a ocorrência do 

fato administrativo, caracterizado pelo comportamento comissivo ou 

omissivo a ele imputado, o prejuízo e o nexo de causalidade entre o fato e 

o dano. A concessionária de energia não pode responsabilizar os 

usuários pelos danos causados à aparelhos eletrônicos ocorridos em 

razão de descargas de energia ocorridas, na maioria das vezes, à 

quilômetros de distância de suas residências. A obrigação de manter 

mecanismos de proteção contra surtos e descargas, evitando a 

propagação de seus efeitos danosos, pertence inexoravelmente à 

operadora de energia. A ausência de instalação de sistemas de proteção 

contra surtos nos domicílios não afastam a responsabilidade da 

concessionária de energia, visto que são apenas complementares. Diante 

disto, verificada a ação ou omissão por parte da recorrente, 

dispensando-se, pela teoria do risco social a figura da culpa – que ao par 

disto ficou efetivamente caracterizada – o nexo de causalidade e os 

prejuízos, impõe-se, na forma da lei civil brasileira, a obrigação de 

indenizar: Comprovados o dano material pelos documentos achados com a 

exordial e a responsabilidade da prestadora de serviço pelas falhas no 

fornecimento de energia elétrica, bem como os danos causados em 

aparelhos eletrônicos residenciais, a indenização integral é medida que se 

impõe. O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da 

responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de 

serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou 

culpa para emergir o dever de indenizar. O art. 14 do Código de defesa do 

Consumidor dispõe, 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. A Reclamada por se tratar de prestadora de serviço 

público, com base na teoria do risco administrativo, responde 

objetivamente pelos danos que vier a causar a terceiros durante a 

prestação do serviço concedido, por força do artigo 37, § 6º, da CF/88, e, 

ainda, responde pelos danos causados aos eletrodomésticos de seus 

usuários, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do 

consumidor, o que aqui não se verifica. Nesse sentido é a jurisprudência: 

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENERGIA 

ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. QUEIMA DE 

APARELHOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE COMPROVAR A EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE NÃO CUMPRIDO. ANÁLISES DOS APARELHOS 

DANIFICADOS QUE COMPROVAM OS PREJUIZOS CAUSADOS POR 

DEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO. FARTA COMPROVAÇÃO DOS 

DANOS CAUSADOS. SENTENÇA MANTIDA. É pacífico o entendimento das 

Turmas Recursais Cíveis no sentido de que a responsabilidade das 

concessionárias de serviço público pelos danos causados a 

consumidores é objetiva, assim como de que é viável a aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor, bem como da inversão do ônus da 

prova nele previsto (art. 8º, VIII, do CDC); O autor comprovou fartamente 

com os orçamentos juntados às fls. 08-18 o nexo causal entre as avarias 

causadas aos seus aparelhos eletro-eletrônicos e a oscilação no 

fornecimento de energia elétrica; ademais, as fotos juntadas às fls. 31-34 
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denotam que, no dia do incidente, os vizinhos do demandante também 

amargaram perdas decorrentes da falha na prestação do serviço; O fato 

de não constar no sistema da recorrente qualquer evento relevante sobre 

interrupção no fornecimento de energia elétrica no dia assinalado pelo 

autor apenas denota, tendo em vista o que informou a ré durante o curso 

processual, que os danos emergiram de situações previsíveis, 

responsabilizáveis. Assim, conclui-se pela falha na prestação do serviço. 

RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJRS – 3ª TRC – RI Nº 

71004411310 – Rel. juiz Luís Francisco Franco – j. 13/06/2013). Assim, 

diferentemente do alegado pela parte Reclamada, comprovado está o nexo 

causal entre o dano causado ao aparelho da parte Reclamante e a 

ineficiência do sistema de proteção da rede elétrica mantida pela 

concessionária que foi fator preponderante aos danos. Dessa forma, 

restando, pois, comprovado o dano, o defeito no serviço de fornecimento 

de energia elétrica e o nexo de causalidade entre o evento danoso e a 

conduta da Reclamada, a qual é prestadora do serviço de energia elétrica, 

configurado está o dever de indenizar moralmente. No tocante ao quantum 

indenizatório a titulo de dano moral, entendo que fixado em valor 

compatível com a lesão sofrida e que não há razão para sua fixação nos 

patamares pleiteado pelo Recorrente, até porque na fixação do valor 

indenizatório o julgador deve considerar a razoabilidade e 

proporcionalidade. Com relação aos danos emergentes, entendo que não 

são devidos, face à absoluta falta de provas do alegado. Assim sendo, 

pelos fundamentos acima, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE esta 

reclamação para: Condenar a reclamada ao pagamento de danos materiais 

à reclamante, no valor de R$ 10.252,12 (dez mil, duzentos e cinquenta e 

dois reais e doze centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC-IBGE, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). e juros 

de 1% ao mês a da citação (art. 405 do CC). Condeno, ainda, a reclamada 

ao pagamento de danos morais à reclamante, no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), importância que considero ponderada e razoável - diante 

da não comprovação de danos excepcionais, capaz de traduzir justa 

reparação, sem configurar enriquecimento ilícito. Este valor será 

monetariamente corrigido pelo INPC-IBGE a partir da data do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ). e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação (art. 405 do CC). Sem custas processuais ou honorários 

advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-28.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANASTACIO CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

EDEMILSON BENEDITO DE LARA (TERCEIRO INTERESSADO)

NOEDILSON ASSIS DE LARA (TERCEIRO INTERESSADO)

RODRIGO OLIVEIRA ALCANTARA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

8010009-28.2017.8.11.0026; Valor causa: R$ 14.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ROGERIO 

ANASTACIO CHAVES Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas registro que a reclamada apresentou 

contestação no prazo legal. Passo a decidir. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Não tenho dúvida alguma da 

procedência parcial do pedido. Alega a parte reclamante, em síntese, ser 

proprietário terras pastais no município de Nova Marilândia, local de 

passagem de linha elétrica de alta tensão sob responsabilidade da 

empresa promovida, a qual, no dia 07/12/2016, apresentou defeito em uma 

das hastes que sustentam os fios condutores de eletricidade, 

ocasionando ?zumbido? característico de descargas elétricas, e 

dependendo do momento solta faíscas. Narra que, por 03 (três) vezes 

entrou em contato com a empresa ré, protocolos nº 36937584; 36943630 

e 37152781 todos de dezembro de 2016, para informar o local e a 

descrição do defeito, inclusive ofertando seu telefone para contato, 

contudo a concessionária promovida, até propositura desta ação, 

quedou-se inerte. Expõe, ainda, que poste defeituoso (energizado) 

encontra-se em local de passagem de sitiantes e animais semoventes, 

acarretando insegurança, desconforto e abalo da vida cotidiana das 

pessoas que utilizam aquela caminha, ante a possibilidade descargas 

elétricas, em caso de rompimento da linha de alta tensão. Finaliza dizendo 

que nada fora feito pela concessionária para consertar a haste que 

segura a linha de transmissão. A reclamada na sua contestação faz 

alegações totalmente desvirtuada do que foi narrado na inicial.. Pois muito 

bem. Embora o incidente noticiado tenha sido provocado por força do 

tempo, as prestadoras de serviço público sujeitam-se às mesmas regras 

às quais o Estado é submetido. A Constituição da República em seu art. 

37, § 6º, estabelece a responsabilidade objetiva da Administração, com 

base na Teoria do Risco Administrativo. Para que o Estado possa ser 

responsabilizado pelo prejuízo, bastam três pressupostos: a ocorrência do 

fato administrativo, caracterizado pelo comportamento comissivo ou 

omissivo a ele imputado, o prejuízo e o nexo de causalidade entre o fato e 

o dano. À concessionária de energia deve prestar serviço célere e 

eficiente aos seus usuários, jamais podendo deixar os usuários 

desprovido de um serviço de qualidade, que não traga riscos as pessoas 

e animais, por um simples reparo, como este que está se discutindo no 

presente feito. Aliás, considerando o valor que se paga pelo serviço de 

energia elétrica, não se poderia nem ao menos deixar um usuário a mercê 

ou exposição de sofrer prejuízos pela falta de zelo da concessionária em 

prestar um reparo mais célere.. A obrigação de manter mecanismos de 

proteção contra surtos e descargas, evitando a propagação de seus 

efeitos danosos, pertence inexoravelmente à operadora de energia. Diante 

disto, verificada a ação ou omissão por parte da recorrente, 

dispensando-se, pela teoria do risco social a figura da culpa – que ao par 

disto ficou efetivamente caracterizada – o nexo de causalidade e os 

prejuízos, impõe-se, na forma da lei civil brasileira, a obrigação de 

indenizar: O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da 

responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de 

serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou 

culpa para emergir o dever de indenizar. O art. 14 do Código de defesa do 

Consumidor dispõe, 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. Sobre a matéria a E. Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso decidiu o seguinte: 

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DA 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA - FATURA 

EVENTUAL – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO – 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – 

INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA 

DE INTERESSE RECURSAL – PEDIDO CONTRAPOSTO REJEITADO – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se as provas existentes nos autos 

são suficientes para o deslinde da causa, rejeita-se a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na 

teoria do risco da atividade. A suspensão do fornecimento de energia 

elétrica, em decorrência do inadimplemento de fatura eventual 

(recuperação de consumo não faturado), configura falha na prestação do 

serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral na modalidade “in 

re ipsa”. Reduz-se o valor da indenização fixado fora dos parâmetros da 
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razoabilidade e proporcionalidade. Ausente a prova que o valor da fatura 

eventual emitida corresponde exatamente ao consumo de energia não 

registrado, que a concessionária pretende recuperar, rejeita-se o pedido 

contraposto. (Recurso Inominado n. 0011854-39.2013.811.0006, Juiz 

Relator Valmir Alaércio dos Santos, Data do Julgamento 26/09/2014. 

Ementa: RECURSO INOMINADO ? AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

MATERIAIS ? ROMPIMENTO DOS CABOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 

COMPANHIA ELÉTRICA - SENTENÇA SINGULAR DE PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO INICIAL - APRECIAÇÃO DA PROVA COLACIONADA AOS AUTOS ? 

DANOS E NEXO DE CAUSALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA - 

APLICAÇÃO DO CDC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - - 

SENTENÇA MANTIDA. , resolve esta 1ª Turma Recursal, por unanimidade 

de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos 

exatos termos do vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0006601-40.2013.8.16.0165/0 - Telêmaco Borba - Rel.: ANA PAULA 

KALED ACCIOLY RODRIGUES DA COSTA - - J. 26.11.2014) No tocante ao 

quantum indenizatório a titulo de dano moral, entendo que fixado em valor 

compatível com a lesão sofrida e que não há razão para sua fixação nos 

patamares pleiteado pelo Recorrente, até porque na fixação do valor 

indenizatório o julgador deve considerar a razoabilidade e 

proporcionalidade. Com relação aos danos emergentes, entendo que não 

são devidos, face à absoluta falta de provas do alegado. Assim sendo, 

pelos fundamentos acima, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE esta 

reclamação e condeno à parte reclamada ao pagamento de danos morais 

à parte reclamante, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil), importância que 

considero ponderada e razoável - diante da não comprovação de danos 

excepcionais -, capaz de traduzir justa reparação, sem configurar 

enriquecimento ilícito. Este valor será monetariamente corrigido pelo 

INPC-IBGE e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir desta 

data. Após o trânsito em julgado, a reclamada deverá ser intimada, através 

de seus advogados, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma 

do artigo 523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de cumprimento forçado da 

sentença, com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento) 

e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

obrigação. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 75542 Nr: 1853-64.2018.811.0088

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECdG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, por seu advogado, para que apresente os dados 

das partes em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou 

justifique a impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

Cumpra- se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54597 Nr: 1185-35.2014.811.0088

 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: IVONE BATISTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL FERREIRA DA SILVA, PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ARIPUANA - MT, IGREJA EVANGÉLICA CONFISSÃO 

LUTERANA BRASIL, Osvaldo Moraes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora a fim de que retire e providencie a publicação 

do Edital de Citação dos Confinantes, bem como para que efetue o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para o devido 

cumprimento do mandado de citação.

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010159-51.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON HIDEO TACADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON HIDEO TACADA OAB - MT0007456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010159-51.2016.8.11.0088; Parte Autora: EXEQUENTE: GILSON HIDEO 

TACADA Parte Ré: EXECUTADO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO 

Vistos etc. Ante as razões lançadas pelo executado retro (id 11661489), 

determino a intimação da parte exequente, para que manifeste, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de anuência tácita e homologação dos 

valores apresentados na inicial, os quais serão adimplidos pelo rito dos 

precatórios. Intime-se. Diligências necessárias. Aripuanã, 10 de abril de 

2018. DAIANE MARILYN VAZ Juíza Substituta (assinada digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010158-66.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON HIDEO TACADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON HIDEO TACADA OAB - MT0007456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010158-66.2016.8.11.0088; Parte Autora: EXEQUENTE: GILSON HIDEO 

TACADA Parte Ré: EXECUTADO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO 

Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38, da Lei 

9.099/95. Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo, fundada em 

honorários advocatícios como defensor dativo, referente aos processos 

números: 1. 1. Processo nº 1929-98.2012.811.0088 – cód. 51165: 

expedida em 07/11/2014 –03 URH’s 2. 2. Processo nº 

1828-27.2013.811.0088 – cód. 53034: expedida em 05/09/2014 – 01 URH 

3. 3. Processo nº 623-31.2011.811.0088 – cód. 40216: expedida em 

07/11/2014 – 2 URH’s 4. 4. Processo nº 1828-27.2013.811.0088 – cód. 

53034: expedida em 01/04/2014 – 1 URH 5. 5. Processo nº 

16-33.2002.811.0088 – cód. 12003: expedida em 28/03/2014 – 20 URH’s 6. 

6. Processo nº 922-37.2013.811.0088 – cód. 52169: expedida em 

14/11/2014 – 03 URH’s A parte exequente postula o valor de R$ 21.000,00 

(vinte e um mil reais). Recebida a inicial (id 9002018), fora determinada a 

citação da parte executada. Devidamente citada, a parte executada deixou 

transcorrer “in albis” o prazo para se manifestar, consoante certificado no 

id 11014758. É o relato. Decido. Registre-se, de início, que “a decisão 

judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui 

natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 

do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC independentemente da 

participação do Estado no processo e de apresentação à esfera 

administrativa para a formação do título”. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 

1537336/MG, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 28/09/2015; 
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STJ, AgRg 1.370.209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, DJe 14/06/2013; STJ, AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, 

DJe 20/10/2014. Tendo em vista a ausência de embargos e a certeza, 

liquidez e exigibilidade da decisão que arbitrou os honorários, cabe sua 

homologação. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e 

HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte exequente no valor de R$ 

21.000,00 (vinte e um mil reais) correspondente às certidões de 

honorários por atuação como defensor dativo nos processos números: 

1929-98.2012.811.0088, 1828-27.2013.811.0088, 623-31.2011.811.0088, 

1828-27.2013.811.0088, 16-33.2002.811.0088 e 922-37.2013.811.0088. 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente as Certidões originais no 

Cartório, as quais deverão ser remetidas para cancelamento. Sem custas 

e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, expeça-se o correspondente ofício requisitório e, 

após, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diligências necessárias. Aripuanã, 11 de abril de 

2018. DAIANE MARILYN VAZ Juíza Substituta (assinada digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010144-82.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON HIDEO TACADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON HIDEO TACADA OAB - MT0007456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010144-82.2016.8.11.0088; Parte Autora: EXEQUENTE: GILSON HIDEO 

TACADA Parte Ré: EXECUTADO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO 

Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38, da Lei 

9.099/95. Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo, fundada em 

honorários advocatícios como defensor dativo, referente aos processos 

números: 1. Processo nº 449-27.2008.811.0088 – cód. 32959: expedida 

em 09/03/2015 –20 URH’s 2. Processo nº 1210-82.2013.811.0088 – cód. 

52443: expedida em 10/09/2015 – 05 URH’s 3. Processo nº 

1764-51.2012.811.0088 – cód. 51009: expedida em 15/09/2015 – 08 URH’s 

4. Processo nº 1448-04.2013.811.0088 – cód. 52662: expedida em 

23/10/2015 – 01 URH’s 5. Processo nº 1509-59.2013.811.0088 – cód. 

52723: expedida em 26/05/2015 – 05 URH’s 6. Processo nº 

821-34.2012.811.0088 – cód. 50122: expedida em 17/06/2015 – 04 URH’s 

A parte exequente postula o valor de R$ 32.246,13 (trinta e dois mil 

duzentos e quarenta e seis reais e treze centavos). Recebida a inicial (id 

9002003), fora determinada a citação da parte executada. Devidamente 

citada, a parte executada permaneceu inerte, consoante certificado no id 

11474706. É o relato. Decido. Registre-se, de início, que “a decisão judicial 

que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de 

título executivo, liquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto 

da Advocacia e 585, V, do CPC independentemente da participação do 

Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a 

formação do título”. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1537336/MG, 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 28/09/2015; STJ, AgRg 

1.370.209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

14/06/2013; STJ, AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 

20/10/2014. Tendo em vista a ausência de embargos e a certeza, liquidez 

e exigibilidade da decisão que arbitrou os honorários, cabe sua 

homologação. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e 

HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte exequente no valor de R$ 

32.246,13 (trinta e dois mil duzentos e quarenta e seis reais e treze 

centavos) correspondente às certidões de honorários por atuação como 

defensor dativo nos processos números: 449-27.2008.811.0088, 

1210-82.2013.811.0088, 1764-51.2012.811.0088, 1448-04.2013.811.0088, 

1509-59.2013.811.0088 e 821-34.2012.811.0088. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente as Certidões originais no Cartório, as quais 

deverão ser remetidas para cancelamento. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da lei 9.099/95. Transitada em 

julgado, expeça-se o correspondente ofício requisitório e, após, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diligências necessárias. Aripuanã, 10 de abril de 

2018. DAIANE MARILYN VAZ Juíza Substituta (assinada digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010136-08.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON HIDEO TACADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON HIDEO TACADA OAB - MT0007456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010136-08.2016.8.11.0088; Parte Autora: EXEQUENTE: GILSON HIDEO 

TACADA Parte Ré: EXECUTADO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO 

Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38, da Lei 

9.099/95. Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo, fundada em 

honorários advocatícios como defensor dativo, referente aos processos 

números: 1. Processo nº 1356-60.2012.811.0088 – cód. 50624: expedida 

em 07/03/2014 – 02 URH’s 2. Processo nº 1036-15.2009.811.0088 – cód. 

36295: expedida em 28/03/2014 – 04 URH’s 3. Processo nº 

681-78.2004.811.0088 – cód. 328: expedida em 30/01/2014 – 03 URH’s 4. 

Processo nº 709-07.2008.811.0088 – cód. 34102: expedida em 

31/03/2014 – 03 URH’s 5. Processo nº 3565-80.2004.811.0088 – cód. 

24830: expedida em 07/03/2014 – 20 URH’s 6. Processo nº 

694-33.2011.811.0088 – cód. 40289: expedida em 01/04/2014 – no valor 

de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) 7. Processo nº 

3681-86.2004.811.0088 – cód. 24931: expedida em 01/04/2014 – no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais) 8. Processo nº 1625-70.2010.811.0088 – 

cód. 38920: expedida em 01/04/2014 – no valor de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais) 9. Processo nº 16-33.2002.811.0088 – cód. 12003: 

expedida em 13/03/2014 – no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos 

reais) 10. Processo nº 108-59.2012.811.0088 – cód. 41456: expedida em 

28/03/2018 – no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) A parte 

exequente postula o valor de R$ 26.300,00 (vinte e seis mil e trezentos 

reais). Recebida a inicial (id 9002012), fora determinada a citação da parte 

executada. Devidamente citada, a parte executada deixou transcorrer “in 

albis” o prazo para se manifestar, consoante certificado no id 11015477. É 

o relato. Decido. Registre-se, de início, que “a decisão judicial que arbitra 

honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título 

executivo, liquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da 

Advocacia e 585, V, do CPC independentemente da participação do 

Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a 

formação do título”. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1537336/MG, 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 28/09/2015; STJ, AgRg 

1.370.209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

14/06/2013; STJ, AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 

20/10/2014. Tendo em vista a ausência de embargos e a certeza, liquidez 

e exigibilidade da decisão que arbitrou os honorários, cabe sua 

homologação. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e 

HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte exequente no valor de R$ 

26.300,00 (vinte e seis mil e trezentos reais) correspondente às certidões 

de honorários por atuação como defensor dativo nos processos números: 

1356-60.2012.811.0088, 1036-15.2009.811.0088, 681-78.2004.811.0088, 

709-07.2008.811.0088, 3565-80.2004.811.0088, 694-33.2011.811.0088, 

3681-86.2004.811.0088, 1625-70.2010.811.0088, 16-33.2002.811.0088 e 

108-59.2012.811.0088. INTIME-SE a parte exequente para que apresente 

as Certidões originais no Cartório, as quais deverão ser remetidas para 

cancelamento. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da lei 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o 

correspondente ofício requisitório e, após, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diligências 

necessárias. Aripuanã, 11 de abril de 2018. DAIANE MARILYN VAZ Juíza 

Substituta (assinada digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010126-61.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON HIDEO TACADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON HIDEO TACADA OAB - MT0007456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010126-61.2016.8.11.0088; Parte Autora: EXEQUENTE: GILSON HIDEO 

TACADA Parte Ré: EXECUTADO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO 

Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38, da Lei 

9.099/95. Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo, fundada em 

honorários advocatícios como defensor dativo, referente aos processos 

números: 1. 1. Processo nº 329-42.2012.811.0088 – cód. 41695: expedida 

em 05/03/2013 – 05 URH’s 2. 2. Processo nº 1757-59.2012.811.0088 – 

cód. 51003: expedida em 15/04/2013 – 02 URH’s 3. 3. Processo nº 

474-98.2012.811.0088 – cód. 41841: expedida em 20/05/2013 – 03 URH’s 

4. 4. Processo nº 1797-41.2012.811.0088 – cód. 51035: expedida em 

24/06/2013 – 01 URH 5. 5. Processo nº 1-15.2012.811.0088 – cód. 41344: 

expedida em 24/06/2013 – 02 URH’s 6. 6. Processo nº 

667-79.2013.811.0088 – cód. 51937: expedida em 23/07/2013 – 05 URH’s 

7. 7. Processo nº 532-04.2012.811.0088 – cód. 41900: expedida em 

23/07/2013 – 03 URH’s 8. 8. Processo nº 463-35.2013.811.0088 – cód. 

51739: expedida em 23/07/2013 – 08 URH’s 9. 9. Processo nº 

670-34.2013.811.0088 – cód. 51940: expedida em 18/07/2013 – 08 URH’s 

10.10. Processo nº 242-96.2006.811.0088 – cód. 29568: expedida em 

18/02/2013 – no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 11. 11. Processo 

nº 316-53.2006.811.0088 – cód. 29642: expedida em 18/02/2013 – no 

valor de R$ 300,00 (trezentos reais). 12.12. Processo nº 

3178-31.2005.811.0088 – cód. 28759: expedida em 18/02/2013 – no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A parte exequente postula o valor de R$ 

24.455,77 (vinte e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e 

setenta e sete centavos). Recebida a inicial (id 9002035), fora 

determinada a citação da parte executada. Devidamente citada, a parte 

executada deixou transcorrer “in albis” o prazo para se manifestar, 

consoante certificado no id 11015237. É o relato. Decido. Registre-se, de 

início, que “a decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a 

defensor dativo possui natureza de título executivo, liquido, certo e 

exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC 

independentemente da participação do Estado no processo e de 

apresentação à esfera administrativa para a formação do título”. 

Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1537336/MG, Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 28/09/2015; STJ, AgRg 1.370.209/ES, Rel. 

Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 14/06/2013; STJ, 

AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 20/10/2014. Tendo em 

vista a ausência de embargos e a certeza, liquidez e exigibilidade da 

decisão que arbitrou os honorários, cabe sua homologação. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e HOMOLOGO o cálculo 

apresentado pela parte exequente no valor de R$ 24.455,77 (vinte e 

quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete 

centavos) correspondente às certidões de honorários por atuação como 

defensor dativo nos processos números: 329-42.2012.811.0088, 

1757-59.2012.811.0088, 474-98.2012.811.0088, 1797-41.2012.811.0088, 

1-15.2012.811.0088, 667-79.2013.811.0088, 532-04.2012.811.0088, 

463-35.2013.811.0088, 670-34.2013.811.0088, 242-96.2006.811.0088, 

316-53.2006.811.0088 e 3178-31.2005.811.0088. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente as Certidões originais no Cartório, as quais 

deverão ser remetidas para cancelamento. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da lei 9.099/95. Transitada em 

julgado, expeça-se o correspondente ofício requisitório e, após, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diligências necessárias. Aripuanã, 11 de abril de 

2018. DAIANE MARILYN VAZ Juíza Substituta (assinada digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010124-91.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON HIDEO TACADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON HIDEO TACADA OAB - MT0007456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010124-91.2016.8.11.0088; Parte Autora: EXEQUENTE: GILSON HIDEO 

TACADA Parte Ré: EXECUTADO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO 

Vistos etc. Ante as razões lançadas pelo executado retro (id 11316744), 

determino a intimação da parte exequente, para que se manifeste, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anuência tácita e homologação dos 

valores apresentados na inicial, os quais serão adimplidos pelo rito dos 

precatórios. Intime-se. Diligências necessárias. Aripuanã, 11 de abril de 

2018. DAIANE MARILYN VAZ Juíza Substituta (assinada digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010082-08.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ELVES MARQUES COUTINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIRLEI DE FATIMA FRANCO OAB - MT0005389A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010082-08.2017.8.11.0088; Parte Autora: EXEQUENTE: ELVES MARQUES 

COUTINHO Parte Ré: EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo, fundada em 

honorários advocatícios como defensor dativo, referente aos processos 

números: 1. Processo nº 1067-30.2012.811.0088 – cód. 50348: expedida 

em 25/07/2013 – 03 URH’s 2. Processo nº 959-64.2013.811.0088 – cód. 

52205: expedida em 14/07/2014 – 05 URH’s 3. Processo nº 

439-12.2010.811.0088 – cód. 37743: expedida em 03/03/2016 – 05 URH’s 

4. Processo nº 849-36.2011.811.0088 – cód. 40446: expedida em 

27/09/2013 – 04 URH’s 5. Processo nº 728-37.2013.811.0088 – cód. 

51994: expedida em 22/08/2013 – 05 URH’s A parte exequente postula o 

valor de R$ 18.481,05 (dezoito mil quatrocentos e oitenta e um reais e 

cinco centavos). Recebida a inicial (id 10185010), fora determinada a 

citação da parte executada. Devidamente citada, a parte executada 

concordou com os valores executados (id 11735429). É o relato. Decido. 

Registre-se, de início, que “a decisão judicial que arbitra honorários 

advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, liquido, 

certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, 

do CPC independentemente da participação do Estado no processo e de 

apresentação à esfera administrativa para a formação do título”. 

Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1537336/MG, Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 28/09/2015; STJ, AgRg 1.370.209/ES, Rel. 

Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 14/06/2013; STJ, 

AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 20/10/2014. Tendo em 

vista a ausência de embargos e a certeza, liquidez e exigibilidade da 

decisão que arbitrou os honorários, cabe sua homologação. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e HOMOLOGO o cálculo 

apresentado pela parte exequente no valor de R$ 18.481,05 (dezoito mil 

quatrocentos e oitenta e um reais e cinco centavos) correspondente às 

certidões de honorários por atuação como defensor dativo nos processos 

n ú m e r o s :  1 0 6 7 - 3 0 . 2 0 1 2 . 8 1 1 . 0 0 8 8 ,  9 5 9 - 6 4 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 0 8 8 , 

439-12.2010.811.0088, 849-36.2011.811.0088 e 728-37.2013.811.0088. 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente as Certidões originais no 

Cartório, as quais deverão ser remetidas para cancelamento. Sem custas 

e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, expeça-se o correspondente ofício requisitório e, 

após, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diligencias necessárias. Aripuanã, 11 de abril de 

2018. DAIANE MARILYN VAZ Juíza Substituta (assinada digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010067-39.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MARKO ADRIANO KREFTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARKO ADRIANO KREFTA OAB - MT0022427A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

DIEGO DE MAMAN DORIGATTI OAB - MT0013647A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010067-39.2017.8.11.0088; Parte Autora: EXEQUENTE: MARKO 
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ADRIANO KREFTA Parte Ré: EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com 

o art. 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação de Execução de Título 

Executivo, fundada em honorários advocatícios como defensor dativo, 

referente aos processos números: 1. Processo nº 183-93.2015.811.0088 

– cód. 56191: expedida em 10/03/2017 –1,5 URH’s 2. Processo nº 

925-21.2015.811.0088 – cód. 57463: expedida em 11/04/2017 – 04 URH’s 

3. Processo nº 862-59.2016.811.0088 – cód. 60544: expedida em 

06/03/2017 – 1,5 URH’s 4. Processo nº 2837-19.2016.811.0088 – cód. 

63298: expedida em 10/03/2017 – 1,5 URH’s 5. Processo nº 

103-61.2017.811.0088 – cód. 64576: expedida em 14/02/2017 – 1,5 URH’s 

6. Processo nº 649-19.2017.811.0088 – cód. 65342: expedida em 

08/03/2017 – 1,5 URH’s 7. Processo nº 739-27.2017.811.0088 – cód. 

65456: expedida em 29/03/2017 – 8,5 URH’s A parte exequente postula o 

valor de R$ 17.600,97 (dezessete mil e seiscentos reais e noventa e sete 

centavos). Recebida a inicial (id 8860316), fora determinada a citação da 

parte executada. Devidamente citada, a parte executada concordou com 

os valores executados (id 8860321). É o relato. Decido. Registre-se, de 

início, que “a decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a 

defensor dativo possui natureza de título executivo, liquido, certo e 

exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC 

independentemente da participação do Estado no processo e de 

apresentação à esfera administrativa para a formação do título”. 

Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1537336/MG, Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 28/09/2015; STJ, AgRg 1.370.209/ES, Rel. 

Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 14/06/2013; STJ, 

AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 20/10/2014. Tendo em 

vista a ausência de embargos e a certeza, liquidez e exigibilidade da 

decisão que arbitrou os honorários, cabe sua homologação. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e HOMOLOGO o cálculo 

apresentado pela parte exequente no valor de R$ 17.600,97 (dezessete 

mil e seiscentos reais e noventa e sete centavos). correspondente às 

certidões de honorários por atuação como defensor dativo nos processos 

n ú m e r o s :  1 8 3 - 9 3 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 8 8 ,  9 2 5 - 2 1 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 8 8 , 

862-59.2016.811.0088, 2837-19.2016.811.0088, 103-61.2017.811.0088, 

649-19.2017.811.0088 e 739-27.2017.811.0088. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente as Certidões originais no Cartório, as quais 

deverão ser remetidas para cancelamento. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da lei 9.099/95. Transitada em 

julgado, expeça-se o correspondente ofício requisitório e, após, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diligências necessárias. Aripuanã, 10 de abril de 

2018. DAIANE MARILYN VAZ Juíza Substituta (assinada digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010241-82.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MARKO ADRIANO KREFTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARKO ADRIANO KREFTA OAB - MT0022427A (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 ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010241-82.2016.8.11.0088; Parte Autora: EXEQUENTE: MARKO 

ADRIANO KREFTA Parte Ré: EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com 

o art. 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação de Execução de Título 

Executivo, fundada em honorários advocatícios como defensor dativo, 

re fe ren te  aos  p rocessos  números :  1 .  P rocesso  n º 

2779-16.2016.811.0088 – cód. 63222: expedida em 14/11/2016 – 05 URH’s 

2. Processo nº 2787-90.2016.811.0088 – cód. 63230: expedida em 

14/11/2016 – 05 URH’s 3. Processo nº 1427-23.2016.811.0088 – cód. 

61474: expedida em 05/11/2016 – 1,5 URH’s 4. Processo nº 

2213-67.2016.811.0088 – cód. 62454: expedida em 18/11/2016 – 1,5 

URH’s 5. Processo nº 1483-56.2016.811.0088 – cód. 61537: expedida em 

18/11/2016 – 1,5 URH’s 6. Processo nº 927-54.2016.811.0088 – cód. 

60672: expedida em 05/11/2016 – 1,5 URH’s 7. Processo nº 

2427-58.2016.811.0088 – cód. 62735: expedida em 28/10/2016 – 1,5 

URH’s 8. Processo nº 2582-61.2016.811.0088 – cód. 62946: expedida em 

06/12/2016 – 1,5 URH’s 9. Processo nº 716-78.2016.811.0088 – cód. 

60317: expedida em 02/12/2016 – 02 URH’s A parte exequente postula o 

valor de R$ 17.529,12 (dezessete mil quinhentos e vinte e nove reais e 

doze centavos). Recebida a inicial (id 8860226), fora determinada a 

citação da parte executada. Devidamente citada, a parte executada deixou 

transcorrer “in albis” o prazo para se manifestar, consoante certificado no 

evento nº 12050153. É o relato. Decido. Registre-se, de início, que “a 

decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo 

possui natureza de título executivo, liquido, certo e exigível, na forma dos 

arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC independentemente da 

participação do Estado no processo e de apresentação à esfera 

administrativa para a formação do título”. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 

1537336/MG, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 28/09/2015; 

STJ, AgRg 1.370.209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, DJe 14/06/2013; STJ, AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, 

DJe 20/10/2014. Tendo em vista a ausência de embargos e a certeza, 

liquidez e exigibilidade da decisão que arbitrou os honorários, cabe sua 

homologação. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e 

HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte exequente no valor de R$ 

17.529,12 (dezessete mil quinhentos e vinte e nove reais e doze 

centavos) correspondente às certidões de honorários por atuação como 

defensor dativo nos processos números: 2779-16.2016.811.0088, 

2787-90.2016.811.0088, 1427-23.2016.811.0088, 2213-67.2016.811.0088, 

1483-56.2016.811.0088, 927-54.2016.811.0088, 2427-58.2016.811.0088, 

2582-61.2016.811.0088, 716-78.2016.811.0088. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente as Certidões originais no Cartório, as quais 

deverão ser remetidas para cancelamento. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da lei 9.099/95. Transitada em 

julgado, expeça-se o correspondente ofício requisitório e, após, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diligências necessárias. Aripuanã, 12 de abril de 

2018. DAIANE MARILYN VAZ Juíza Substituta (assinada digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010063-70.2015.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT0014787S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010063-70.2015.8.11.0088; Parte Autora: EXEQUENTE: DAVID CLEMENTE 

RUDY Parte Ré: EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38, da 

Lei 9.099/95. Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo, fundada 

em honorários advocatícios como defensor dativo, referente ao processo 

número: 1. Processo nº 152-10.2014.811.0088 – cód. 53492: expedida em 

19/05/2015 – 20 URH’s A parte exequente postula o valor de R$ 14.998,02 

(quatorze mil novecentos e noventa e oito reais e dois centavos). 

Recebida a inicial (id 8860106), fora determinada a citação da parte 

executada. Devidamente citada, a parte executada deixou transcorrer “in 

albis” o prazo para se manifestar, consoante certificado no id 8860111. É 

o relato. Decido. Registre-se, de início, que “a decisão judicial que arbitra 

honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título 

executivo, liquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da 

Advocacia e 585, V, do CPC independentemente da participação do 

Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a 

formação do título”. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1537336/MG, 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 28/09/2015; STJ, AgRg 

1.370.209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

14/06/2013; STJ, AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 

20/10/2014. Tendo em vista a ausência de embargos e a certeza, liquidez 

e exigibilidade da decisão que arbitrou os honorários, cabe sua 

homologação. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e 

HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte exequente no valor de R$ 

14.998,02 (quatorze mil novecentos e noventa e oito reais e dois 

centavos) correspondente à certidão de honorários por atuação como 
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defensor dativo no processo número: 152-10.2014.811.0088 INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente as Certidões originais no Cartório, as 

quais deverão ser remetidas para cancelamento. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, expeça-se o correspondente ofício requisitório e, 

após, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diligências necessárias. Aripuanã, 12 de abril de 

2018. DAIANE MARILYN VAZ Juíza Substituta (assinada digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010166-43.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA TAYANA SOARES FACANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO OAB - MT0018188A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14462/B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010166-43.2016.8.11.0088; Parte Autora: REQUERENTE: LARISSA 

TAYANA SOARES FACANHA Parte Ré: REQUERIDO: WURTH DO BRASIL 

PECAS DE FIXACAO LTDA Vistos etc. Tendo em vista que a parte autora 

pugnou pela produção de prova testemunhal (id 11269053), designo a 

data de 12 de julho de 2018, às 15 horas, para a realização do ato. 

Indefiro o pedido do requerente constante do último parágrafo da petição 

mencionada, uma vez que, nos termos do que dispõe o artigo 34, da Lei 

9.099/95, as testemunhas arroladas (até o máximo de três) comparecerão 

à audiência levadas pela parte que as tenha arrolado. No mais, intimem-se 

as partes, para comparecerem ao ato acompanhados de suas 

testemunhas arroladas, independentemente de intimação. Intimem-se. 

Diligências necessárias. Daiane Marilyn Vaz Juíza Substituta (assinada 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-23.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA DE CAMPOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN OAB - MT0021918A (ADVOGADO)

ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN OAB - MT23207/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000031-23.2018.8.11.0088; Parte Autora: REQUERENTE: MAIRA DE 

CAMPOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos etc. 

Tendo em vista a procuração apócrifa juntada ao processo, intime-se a 

parte autora, por suas advogadas, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

regularizem a procuração, sob as penas da lei. No mesmo prazo, deverá a 

parte autora apresentar os dados das partes em consonância com o 

Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou justificar a impossibilidade. Após, 

retornem com a marcação URGENTE. Cumpra-se. Diligências necessárias. 

Aripuanã, 25 de abril de 2018. DAIANE MARILYN VAZ Juíza Substituta 

(assinada digitalmente)

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72316 Nr: 5683-72.2017.811.0088

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR CESAR PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 Vistos etc. Ante o teor da petição de ref. 24, redesigno a presente 

solenidade para o dia 09 de maio de 2018, às 18h00min. Intime-se o réu 

por meio do advogado peticionante (ref. 24), inclusive para apresentar 

procuração no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de referida petição ser 

desconsiderada. Comunique-se o Juízo deprecante. Sai o Ministério 

Público intimado. Cumpra-se.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69949 Nr: 749-98.2018.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER DE OLIVEIRA LOPES, GODORINO 

OCHOA NETO, ALEXANDRA CABULON DA SILVA, JULIANO CESAR 

ARRAIS, NEUSA JUSTINO DE AGUIAR, JOISY CRISTINA DOS SANTOS 

RODRIGUES, Silvio Cesar dos Santos, EDENILSON DOS SANTOS VIEIRA, 

SCHEILA ELANE MEDEIROS DE SOUZA, ANA LUCIA DA SILVA FRAZÃO, 

JEANNE FOLADOR, MAYARA GONÇALVES DOS SANTOS, MARIA 

ELIZANGELA DOS SANTOS, LACI PINHEIRO LOPES DE AQUINO, 

CLERISTON ALVES DE OLIVEIRA , NEUCY DE CAMPOS OLIVEIRA, 

FERNANDA DA SILVA GONÇALVES, CLARA DE SOUZA BUENO, 

CREUSILENE GOMES, SILVANIA DE OLIVEIRA, MARCIA APARECIDA 

BORGES DO AMARAL, WASHINGTON SIQUEIRA CONTI, PAULO SERGIO 

OLIVEIRA DO NASCIMENTO, MARCOS JOEL BRAUN, LUCIANO BERLET, 

GLEISON ROBERTO GEWEHR, CRISTIANE BAZZAN, AGISLANE DOS 

SANTOS DE SOUZA, ELIZANGELA FERNANDA ANTUNES DE OLIVEIRA, 

LEILDE DE MAXIMO DA SILVA, ANDRIELI MAIA DOS SANTOS DE 

ALMEIDA, ADRIANA DA COSTA DOURADO, ANDELAINE MORENO DO 

NASCIMENTO, ROSILENE NUNES SANTANA, JULIANA PATRICIA VIEIRA, 

SIRLENE APARECIDA MANOSSO, ADRIANA MAGALHAES MEDRADO, 

MIRIAN CORREA DA SILVA, JOCELIA OLIVEIRA SANTOS, MARIA LINO DA 

SILVA, CLAUDETE KAMUNU, EVANDRO DA SILVA BARROS, ROSIMEIRE 

CUSTODIO DE OLIVEIRA, JESIELI VALQUIRIA REFUNDINI ALVES, DEISE 

SANTANA DA CONCEIÇÃO, HELIDA SEGATTO CATELAN, BRUNA 

BANDEIRA DE SOUZA, AFONSO BECKER, WANDERLEY DE OLVEIRA, 

SUELI DO NASCIMENGGO, WALDEIR BARBOSA, FERNANDO PROSSAK, 

CARILENE ALVES DE SOUZA, LEONARDO GOMES BERNARDO, 

FRANCENILDO GONÇALVES DE OLVEIRA, MARLENE DOS SANTOS 

KERBER, LEYLA MARQUES DOA SANTOS, FABIO MACAN NUNES, 

ADRIANO RODRIGUES NASCIMENTO, ERNANE ADÃO DA SILVA, 

DONIZETE ALVES DESOUZA, SILVIA DO NASCIMENTO SANTOS, 

POLIANA BRUA ANTUNES DA SILVA, IDIANI RITTER, CLAUDINEIA 

PAULINO DA SILVA, ROBSON NATALINO LOPES, FABIULA NANDA DE 

SOUZA, ROSILENE BERNS DECKER, THAIS DA CUNHA FERREIRA, 

CARLOS HENRIQUE FERREIRA, CLAUDIA MARINES MERTENS, KAROLINE 

RAFAELA SIMINSKI, CLEIDE SCHRODER, BARBARA MARGARETE, 

VALDIRENE DE JESUS, PAULA CRISTINA NYLAND, LORAINE WILLE, 

MATHEUS LEONIO PEREIRA, EVERSON DOS SANTOS PORTES, TATIANA 

CRISTINA DA SILVA, ZENAIDE SOLIS DE SOUZA, SILVANA COLEHO 

MOREIRA, FRANCISCO FÁBIO DE CARNEIRO, EDER JUNIOR APARECIDO 

NETTO, DANIELE MOREIRA, VANESSA PRATTI, FELIPE COLOMBO 

CECHINI, KAROLINE AMANDA FERREIRA, ARIADNE FURTADO BENTO DE 

OLIVEIRA, GISELE ADALGISA GARCIA, JOSELHA DOS SANTOS 

RODRIGUES, EDICLEIA LUCAS DA SILVA, MARCELA CAROLINE XAVIER 

FERREIRA, ANA LUCIA DE SOUZA, ADRIELLEN FERREIRA DE MORAES, 

ALINE PASSAMANI BECKER LOURENÇO, MICHELE TAVARES ALVES, 

SANDRA APARECIDA CROSS DOS PASOS, VANÚBIA RENATA 

RODRIGUES FARINA, NATALY BABRIELY DE LIMA, NUBIA MERIDIAN 

BARROS COELHO, AGNA DOS SANTOS DE SOUZA, NATALIA BENTO 

SOUZA, DEUZIENE DA CUNHA BRAZ, ROSANGELA SOLIDARIO, EDINA 

MESSIAS DA ROSA, LUESSA SANTOS BUSS, SHEULY RAYANNE LOPES 

DIAS, IVANETE GONÇALVES, ROSE KELI PAPA, REJANE RIBEIRO MOURA, 

ELEANE INES BRAUN BURG, ANDDREIA CRISTINA FERNANDES, SARA 

JANE LOPES, REGINA FERREIRA DAS NEVES, SILVANA BORGES DO 

AMARAL, LUZIANE ANTUNES DE MATOS, JULIANE SOUSA RODRIGUES, 

ANOREANE CRISTINA PEREIRA DA SILVA, SILVIA COSTA LOPES, MAURA 

DE FATIMA MACHADO FRASSON, ANA MARCELO, MARLI FERREIRA 

NASCIMENTO, JOSÉ DIOGENES CAMPAGNUCI, MARIA ROSA ARAUJO 
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DOS SANTOS, FRANCISCO FAGNER CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:4099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Vistas ao MP pelo prazo de 10 dias para manifestação.

Após, retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 18084 Nr: 187-12.2006.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO GOMES ROBERTO, SONADIR REIS 

ROBERTO, JOSÉ CARLOS GOMES ROBERTO, ANDRÉIA REIS ROBERTO, 

ADRIANA REIS ROBERTO, ELIANE REIS ROBERTO, HÉLIO TURQUINO, 

ALEX ALVES BERNARDES, JOSÉ ELOI DA PAIXÃO, RUDENIR LEITE DA 

SILVA, RAIMUNDO NASCIMENTO ALENCAR, PAULO GOMES ROBERTO, 

CLÁUDIO PRADO MACHADO, CARMEM SILVA CAMPOS MACHADO, JOSÉ 

MOACIR TURQUINO, PEDRO PAULO DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO PASSADORE - 

OAB:3.008-A, Joeverton Silva de Jesus. - OAB:9946 - MT, Marcos 

Rondon Silva - OAB:, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - 

OAB:5746/MT, Nivaldo Careaga - OAB:17.851-MT, Rosangela 

Passadore - OAB:6084

 Vistos etc.

Vistos ao MP para que se manifeste com relação à certidão retro, no 

prazo legal.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53269 Nr: 194-23.2014.811.0100

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aderbal Lúcio Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos Gularte, João de Freitas 

Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA CRISTINA MORESCHI - 

OAB:6800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IINTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, na pessoa de seu advogado, para 

no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhe a este Juízo as guias devidamente 

recolhidas de distribuição da carta precatória expedida para a Comarca de 

Cuiabá/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69599 Nr: 500-50.2018.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SU-DCVDJL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para que recolha 

diligencias complementares com novas custas de condução no valor total 

de R$ 885,00 (oitocentos e oitenta e cinco reais), de acordo com a 

certidão do Oficial de Justiça de ref. 15, mediante o recolhimento de Guia a 

ser emitida pelo site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no 

s e g u i n t e  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 Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65635 Nr: 1468-17.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATISA MAIARA DE AZEVEDO 

- OAB:24.312/B, TIAGO JOSÉ LIPSCH - OAB:23383/O

 Vistos etc.

Inicialmente, DESIGNO audiência de instrução para o dia 02/05/2018, às 

10h00min (horário de Mato Grosso) especificamente para a oitiva das 

testemunhas Francisca L. N. da Crus (conselheira tutelar) e Fábia Cristina 

M Araújo (conselheira tutelar), QUE SAIRAM INTIMADAS NESTE ATO.

OFICIE-SE o Diretor do Presídio de Juína para que apresente a lista dos 

visitantes do réu Izequias Alves Pereira, desde o início de sua custódia na 

unidade prisional, no prazo de 15 dias.

Intime-se o MP e o defensor dativo.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Serve a presente decisão como 

(mandado/oficio/precatória).

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41959 Nr: 576-44.2018.811.0110

 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: GERMANO TSIMI'WADZÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PINE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, em razão da ocorrência da prescrição, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II 

c/c parágrafo único, do CPC.Condeno o requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, mas suspendo a exigibilidade, nos 

termos do art. 98, §3°, do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41958 Nr: 575-59.2018.811.0110

 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: GERMANO TSIMI'WADZÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, em razão da ocorrência da prescrição, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II 

c/c parágrafo único, do CPC.Condeno o requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, mas suspendo a exigibilidade, nos 

termos do art. 98, §3°, do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41911 Nr: 529-70.2018.811.0110

 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: MAIZA RÓOPINIÕ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, em razão da ocorrência da prescrição, 
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extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II 

c/c parágrafo único, do CPC.Condeno o requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, mas suspendo a exigibilidade, nos 

termos do art. 98, §3°, do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41856 Nr: 482-96.2018.811.0110

 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: CARMELITA REWAHODOO'DÕ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, em razão da ocorrência da prescrição, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II 

c/c parágrafo único, do CPC.Condeno o requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, mas suspendo a exigibilidade, nos 

termos do art. 98, §3°, do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41850 Nr: 476-89.2018.811.0110

 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: MARCIANO TSERE'UBUTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, em razão da ocorrência da prescrição, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II 

c/c parágrafo único, do CPC.Condeno o requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, mas suspendo a exigibilidade, nos 

termos do art. 98, §3°, do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41947 Nr: 564-30.2018.811.0110

 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: PEDRINHO TSITOMOWE XAVANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PINE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, em razão da ocorrência da prescrição, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II 

c/c parágrafo único, do CPC.Condeno o requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, mas suspendo a exigibilidade, nos 

termos do art. 98, §3°, do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41944 Nr: 561-75.2018.811.0110

 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: PEDRINHO TSITOMOWE XAVANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO UNIBANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, em razão da ocorrência da prescrição, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II 

c/c parágrafo único, do CPC.Condeno o requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, mas suspendo a exigibilidade, nos 

termos do art. 98, §3°, do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41993 Nr: 605-94.2018.811.0110

 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: ODETE RO'OWA RAIRATÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, em razão da ocorrência da prescrição, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II 

c/c parágrafo único, do CPC.Condeno o requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, mas suspendo a exigibilidade, nos 

termos do art. 98, §3°, do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41966 Nr: 583-36.2018.811.0110

 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: HELENA ROOUTA TSEREURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OLE CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, em razão da ocorrência da prescrição, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II 

c/c parágrafo único, do CPC.Condeno o requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, mas suspendo a exigibilidade, nos 

termos do art. 98, §3°, do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41961 Nr: 578-14.2018.811.0110

 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: GERMANO TSIMI'WADZÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, em razão da ocorrência da prescrição, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II 

c/c parágrafo único, do CPC.Condeno o requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, mas suspendo a exigibilidade, nos 

termos do art. 98, §3°, do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41847 Nr: 473-37.2018.811.0110

 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: MARCIANO TSERE'UBUTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 
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OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, em razão da ocorrência da prescrição, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II 

c/c parágrafo único, do CPC.Condeno o requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, mas suspendo a exigibilidade, nos 

termos do art. 98, §3°, do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41941 Nr: 558-23.2018.811.0110

 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: PEDRINHO TSITOMOWE XAVANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, em razão da ocorrência da prescrição, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II 

c/c parágrafo único, do CPC.Condeno o requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, mas suspendo a exigibilidade, nos 

termos do art. 98, §3°, do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41863 Nr: 487-21.2018.811.0110

 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: HOSANO TOMOTSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CIFRAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, em razão da ocorrência da prescrição, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II 

c/c parágrafo único, do CPC.Condeno o requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, mas suspendo a exigibilidade, nos 

termos do art. 98, §3°, do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41908 Nr: 526-18.2018.811.0110

 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: LUCIO DOPNAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CETELEM BRASIL S/A - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, em razão da ocorrência da prescrição, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II 

c/c parágrafo único, do CPC.Condeno o requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, mas suspendo a exigibilidade, nos 

termos do art. 98, §3°, do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41851 Nr: 477-74.2018.811.0110

 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: CARMELITA REWAHODOO'DÕ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, em razão da ocorrência da prescrição, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II 

c/c parágrafo único, do CPC.Condeno o requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, mas suspendo a exigibilidade, nos 

termos do art. 98, §3°, do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41861 Nr: 486-36.2018.811.0110

 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: HOSANO TOMOTSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OLE CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, em razão da ocorrência da prescrição, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II 

c/c parágrafo único, do CPC.Condeno o requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, mas suspendo a exigibilidade, nos 

termos do art. 98, §3°, do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41890 Nr: 510-64.2018.811.0110

 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: DEUSALINA TSINHÕTSE EDZAPARIHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, em razão da ocorrência da prescrição, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II 

c/c parágrafo único, do CPC.Condeno a requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, mas suspendo a exigibilidade, nos 

termos do art. 98, §3°, do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34802 Nr: 437-97.2015.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UILQUER G DE OLVIERA ME, UILQUER 

GONÇALVES DE OLIVEIRA, DOMINGOS OLIVEIRA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 os termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de justiça, quantia 

esta que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação. Informo desde já, que o valor a ser recolhido 

é para cumprimento de diligência na zona rural, Região do assentamento 

Santo Idelfonso.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33081 Nr: 700-66.2014.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO OTACÍLIO TSERENHAMRI TSEREPANDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Primeiramente, nomeio o Sr. Cláudio 

Otávio Tserepandi como interprete, nos termos do art. 193, do CPP. 

Declaro encerrada a instrução. Intimem-se as partes para alegações finais 

sucessivas, no prazo de 5 dias, a começar pelo Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33985 Nr: 68-06.2015.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBERSON CASSIANO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUANA CAROLINE SILVA 

RIOS - OAB:20743/O

 Foi dito pelo MM. Juiz: Vistos, etc. Primeiramente, diante do pedido de 

destituição da nomeação (fls. 77), nomeio a Dr. Iandra Santos Morais 

(OAB MT 16051) para patrocinar a defesa do réu. Homologo a desistência 

da inquirição da testemunha referida pelo Ministério Público. Declaro 

encerrada a instrução. Intimem-se as partes para alegações finais 

sucessivas, no prazo de 5 dias, a começar pelo Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39509 Nr: 1363-10.2017.811.0110

 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: LIOMAR LOURENÇO DE SOUZA

 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:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, a intimação da parte autora para comparecer a 

pericia designada para o dia 08 de maio de 2018, às 14 horas, no Hospital 

Municipal, devendo comparecer perante o médico João Gonçalves da 

Silva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 28255 Nr: 861-47.2012.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WHANDERSON PRESLEY LIMA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Concedo o prazo de 5 dias, ao Ministério 

Público, para tentativa de localização da testemunha Ricardo Bento da 

Silva, dê-se vista dos autos ao Parquet. Após, voltem-me os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35056 Nr: 625-90.2015.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/GO 48315

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Homologo a desistência da inquirição da 

vítima. Expeça-se carta precatória a comarca de Barra do Garças/MT para 

inquirição da testemunha Fausto Batista dos Reis Leite. Com o retorno da 

carta precatória, intimem-se as partes para alegações finais sucessivas, 

no prazo de 5 dias, a começar pelo Ministério Público. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41921 Nr: 539-17.2018.811.0110

 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: ALEXANDRE TSERENHETOWE TSAHORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, em razão da ocorrência da prescrição, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II 

c/c parágrafo único, do CPC.Condeno o requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, mas suspendo a exigibilidade, nos 

termos do art. 98, §3°, do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Campinápolis-MT, 24 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30667 Nr: 431-61.2013.811.0110

 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: EDER DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁTIMA SUELY R. DOS SANTOS 

CORBELINO - OAB:5.037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC com 

autorização expressa na Ordem de Serviço nº 01/2016, intimo a parte 

autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias sobre o comprovante 

de pagmento aportado aos autos à fl. 208/209.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27534 Nr: 140-95.2012.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLIANA MARIA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sentença->Com resolução de mérito->Extinção da Execução.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública Municipal em 

face de Poliana Maria da Cunha.

 A parte exequente manifestou-se pela extinção do processo, face ao 

pagamento da dívida, fls. 12/14.

É o relatório.

Decido.

DO MÉRITO

Considerando que a executada efetuou o pagamento da CDA Certidão n. 

548, o processo de execução cumpriu o seu objetivo, conforme informado 

pelo exequente nas fls. 12/14.

Sendo assim, é certo que somente a quitação da dívida, a transação, a 

compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de 

título executivo.

Neste diapasão, visto que a dívida foi plenamente satisfeita pelo 

executado, como consectário lógico a tal fato, momento se faz para 

extinção da presente execução frente à satisfação do débito.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo de execução, em relação 

à cobrança da CDA de Certidão nº 548, em virtude do pagamento, com 

base no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.
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 Custas remanescentes, se houver, ficam a cargo do executado.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32635 Nr: 351-63.2014.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURI FERREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A

 Vistos, etc.

Tendo em vista a certidão de fls. 219, intime-se a parte requerida para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar e requerer o que entender de 

direito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30387 Nr: 140-61.2013.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO QUEIROZ GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809-MT

 DISPOSITIVO.Assim, com fundamento no artigo 487, I do CPC, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da demanda.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. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se.Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95.Campinápolis - MT, 25 de abril de 2018.Lys Meire Toda PaivaJuíza 

LeigaHomologo por sentença a decisão da Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9099/95.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se. Cumpra-se.Campinápolis – MT, 25 de 

abril de 2018.Ítalo Osvaldo Alves da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30344 Nr: 97-27.2013.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISSAN RODRIGUES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE, 

FÁBRICA DE COCA-COLA RENOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A, RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809-MT

 Ante o exposto, opino pelo acolhimento dos EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO com efeitos infringentes, a fim de suprir a obscuridade da 

sentença e, por conseguinte, o Julgamento Improcedente, modificando a 

decisão de folhas 242/245.Sem custas ou honorários, nos termos do art. 

55 da Lei n° 9099/95.Submeto esse projeto à apreciação do Juiz Togado 

para homologação.Campinápolis – MT, 25 de abril de 2018.Lys Meire Toda 

PaivaJuíza LeigaHomologo por sentença a decisão da Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9099/95.Publique-se. Registre-se. 

I n t i m e - s e . A p ó s  o  t r â n s i t o  e m  j u l g a d o ,  a r q u i v e m - s e . 

Cumpra-se.Campinápolis – MT, 25 de abril de 2018.Ítalo Osvaldo Alves da 

SilvaJuiz Substituto

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90011 Nr: 627-53.2016.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON DIOGO VIECELLI - 

OAB:22370/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 52/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de abrir vistas a defesa para apresentação 

das alegações finais, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 101556 Nr: 687-55.2018.811.0101

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE CANOZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT - 14258-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 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.: 102337 Nr: 1084-17.2018.811.0101

 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: DMI COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE 

VARIEDADES EIRELLI EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMIRO JACINTO DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:291194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, melhor e mais prudente que se aguarde o contraditório, com a 

apresentação das informações pela autoridade coatora, para se ter uma 

melhor elucidação dos fatos. Ante o exposto, na ausência dos requisitos 

ensejadores, INDEFIRO o pedido liminar. 3. Notifique-se a autoridade 

coatora elencada na inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com 

as cópias dos documentos a fim de, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

informações (art. 7, I, da Lei nº 12.016/09). 4. Após, abra-se vista ao 

Ministério Público, para parecer em 10 (dez) dias. 5. Por fim, voltem 

conclusos. 6. Ciência ao Ministério Público. 7. Intime-se. 8. Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 102077 Nr: 950-87.2018.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 
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Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.A.P. MEDEIROS TRANSPORTE ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação dos Estudantes do Transporte 

Coletivo de Cláudia - AETCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - 

OAB:21114/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de pagamento das custas ao final, eis que não há 

previsão legal para tanto. Entretanto, conforme previsto no artigo 468, §

§6º e 7º da 4ª Edição da CNGC, concedo à parte autora a possibilidade de 

pagamento das custas de forma parcelada, em seis parcelas mensais, 

sucessivas e sujeitas à correção monetária.

 Assim, intime-se a parte autora para recolher as custas e taxas, no prazo 

de 30 (trinta) dias, ou no mesmo prazo pagar a primeira parcela.

 2. Cumprido o ato acima, voltem conclusos.

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 19/2018-DF

 Daiane Marily Vaz, MM. Juíza de Direito Substituta em Substituição Legal 

da Comarca de Colniza , Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, etc.

CONSIDERANDO que o servidor Gustavo Teodoro de Souza, matrícula 

32712, Gestor Administrativo 3, designado para responder pela Central de 

Mandados, na função de receber, proceder as distribuições, 

redistribuições, devoluções, cobranças de mandados judiciais, manter os 

cadastros dos Oficiais atualizados e gerir o Sistema de Controle de 

Pagamento de Diligências- CPD, está afastado no período de 23/04/2018 á 

04/05/2018, em usufruto de compensatórias;

CONSIDERANDO que se faz necessário designar outro servidor para 

substituí-lo no período de afastamento;

RESOLVE

Art. 1º - DESIGNAR a servidora Mayara Adriano, matrícula 32588, Gestora 

Geral de 1° Entrância, para responder pela Central de Mandados, no 

período de 23/04/2018 á 04/05/2018.

Art. 2º - Publique-se, Registra-se, Cumpra-se. Envie-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Manto Grosso.

 Colniza/MT 23 de abril de 2017.

Daiane Marily Vaz

 Juíza de Direito Substituta em Substituição Legal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73023 Nr: 1274-36.2016.811.0105

 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: JTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora acerca da audiência para 

o dia 28 de Maio de 2018, às 15h00m, na sala de conciliação (ref. 16).

Evelyn de Assunção Ayres

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 81760 Nr: 3199-33.2017.811.0105

 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: EAdAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ADRIANO DA SILVA - 

OAB:20646/O, CÉZAR HENRIQUE SILVEIRA BARBOSA - OAB:20.346, 

Rodrigo Simão do Nascimento - OAB:13.700-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para audiência designada 

para o dia 18 de Maio de 2018 às 17h00m, na sala de conciliação (ref. 28).

Evelyn de Assunção Ayres

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 83251 Nr: 4184-02.2017.811.0105

 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: Nelci Capitani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvino Luiz de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - OAB:7682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

efetue o pagamento da diligência do oficial de justiça para citação do 

requerido, conforme Portaria 009/2006-DF, através do endereço 

eletrônico: "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao".

Evelyn de Assunção Ayres

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 83251 Nr: 4184-02.2017.811.0105

 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: Nelci Capitani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvino Luiz de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - OAB:7682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora acerca da audiência 

designada para o dia 18 de Maio de 2018, às 17h30m, na sala de 

conciliação (ref. 27).

Evelyn de Assunção Ayres

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 85413 Nr: 5484-96.2017.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZXDA, APRN, YFCA, WBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257-B, Defensoria Pública - OAB:, Edson 

Alfredo Smaniotto - OAB:33.510/DF, GILBERTO CARLOS DE MORAIS - 

OAB:25598, HYAGO CARDOSO SAMPAIO - OAB:48.843/DF, Nayara 

Rodrigues de Amorim - OAB:43.476, OSWALDO ALVAREZ DE 

CAMPOS JUNIOR - OAB:6.702, Renato Smaniotto - OAB:20.215/DF, 

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - OAB:19474/O

 Nos termos da decisãao de ref. 133, impulsiono o feito à publicação de 

matéria à imprensa com a finalidade de intimação dos advogados das 

partes rés, acerca do envio de nova Carta Precatória à comarca de 

Juína/MT.

Comarca de Cotriguaçu

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N°. 12/2018/C.A.

O Doutor Dante Rodrigo Aranha da Silva, MM. Juiz Substituto e Diretor do 

Foro da Comarca de Cotriguaçu, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO a edição do Provimento nº. 15/2017-CM, que dispõe 
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sobre a implantação da Central de Arrecadação e Arquivamento nas 

Comarcas do Estado de Mato Grosso, que altera o Provimento nº. 

19/2016-CM;

 CONSIDERANDO que a Central de Arrecadação e Arquivamento da 

Comarca de Cotriguaçu-MT, fora implantada pela Portaria n°. 38/2017/C.A.

RESOLVE:

Artigo 1º. REVOGAR o artigo 2º da Portaria n°. 40/2017/C.A.

Artigo 2º. INCLUIR a servidora Elaine Castanha Bonavigo, matrícula 31476, 

Gestora Administrativa 3, como responsável pela Central de Arrecadação 

e Arquivamento.

Artigo 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se e cumpra-se, remetendo-se copia à Corregedoria Geral da 

Justiça de Mato Grosso, a Secretaria da Vara Única, à Central de 

Distribuição, à Promotoria de Justiça e a OAB – Subseção de 

Cotriguaçu-MT.

 Cotriguaçu/MT, 24 de abril de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto e Diretor do Foro

PORTARIA N°. 11/2018/C.A.

O Doutor Dante Rodrigo Aranha da Silva, MM. Juiz Substituto e Diretor do 

Foro da Comarca de Cotriguaçu, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO o teor do art. 52, inc. XVII do Código de Organização e 

Divisão Judiciárias – COJE;

CONSIDERANDO o que dispõe a Portaria n.º 429/2017-C.ADM, a qual 

Institui o Marco Regulatório estabelecendo normas gerais sobre a 

administração do patrimônio - bens móveis e imóveis - do Poder Judiciário 

do Estado de Mato Grosso;

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a Comissão Permanente de Inventário e Bens 

Inservíveis (COMPIBI), composta pelos seguintes Servidores: I – Membro: 

Elaine Castanha Bonavigo, matrícula 31476, Gestora Administrativa 3; II – 

Membro: Juliana Luiza Haupenthal Berwanger, matrícula 11704, Gestora 

Geral de 1ª Entrância; III – Membro: Aelço de Souza, matrícula 30042, 

Oficial de Justiça; IV - Suplente: Gilmar Comim, matrícula 11706, Oficial de 

Justiça.

 Art. 2º - São atribuições da COMPIBI: I – realizar o inventário físico, 

conforme estabelecido nos artigos 41, 42, 43, 44, 45 e 46 da Portaria n. 

429/2017-C.ADM; II - solicitar à Diretoria do Departamento de Material e 

Patrimônio as informações necessárias à realização do inventário e 

condições operacionais para viabilizar o desempenho de suas atribuições; 

III - identificar a situação patrimonial e o estado de conservação dos bens 

inventariados, discriminando em relatório aqueles suscetíveis de 

desfazimento e solicitando abertura de procedimento de baixa; IV - 

apresentar as irregularidades constatadas ao dirigente da Unidade que, 

posteriormente, dará ciência ao Departamento de Material e Patrimônio, 

para as providências cabíveis; V - relacionar os bens que se encontram 

sem plaqueta metálica com código de barras, para as providências 

necessárias; VI - verificar o número do tombamento e série do material 

permanente e a correspondência com a descrição no registro contábil, 

para providências de conformidade, se necessário; VII - providenciar o 

inventário dos materiais permanentes, verificando o estado de 

conservação destes para reunir parâmetros para reavaliação patrimonial, 

quando necessário; VIII - verificar a existência de material ocioso ou 

obsoleto, propondo a redistribuição ou a respectiva baixa; IX - verificar a 

existência de bens doados ao Poder Judiciário e que não foram 

incorporados ao patrimônio, cientificando o Departamento de Material e 

Patrimônio, para regularizações; X - verificar se há extravio de material 

permanente e, em caso positivo, informar ao Departamento de Material e 

Patrimônio, para as providências cabíveis; XI - analisar o cadastro das 

entidades inscritas e emitir parecer nos processos de alienação de bens 

inservíveis do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso; XII – 

responsabilizar-se por todos os elementos descritos no Inventário, bem 

como pela observância do prazo determinado para a sua entrega no 

Departamento de Material e Patrimônio; XIII - assinar a declaração de 

encerramento de inventário, que será elaborada pelo Departamento de 

Material e Patrimônio; XIV - encaminhar ao Departamento de Material e 

Patrimônio para análise, confrontação e ajustes necessários 

(incorporações, baixas e emissão de novos termos de responsabilidades), 

as informações constantes nos arrolamentos de bens patrimoniais móveis 

(permanente e de consumo) e imóveis; XV – confeccionar e publicar Edital 

referente à Doação de Bens Inservíveis; XVI – classificar os bens 

inservíveis como ocioso, obsoleto, antieconômico e irrecuperável.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Afixando-se cópia desta no átrio do 

Fórum, e Remetendo-se, à Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado.

 Cotriguaçu/MT, 24 de abril de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto e Diretor do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 65669 Nr: 522-19.2015.811.0099

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: CLEVER SILVA MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFERE-SE o pedido de restituição do valor pago a título 

de preparo recursal consubstanciado nas Guias de nº 6539 e 6540.IV 

DISPOSIÇÕES FINAISRemetem-se os autos à DIRETORIA 

para:1.PROCEDER aos atos necessários para dar fiel cumprimento a esta 

decisão, observando as disposições constantes no Capítulo II da Instrução 

Normativa SCA nº. 02/2011 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso;2.INTIMAR a parte-autora desta decisão;3.Após, ARQUIVAR 

os autos, com as cautelas de estilo.Intimar.Cumprir. Cotriguaçu/MT, 24 de 

abril de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto e Diretor do 

Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61145 Nr: 878-19.2012.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZIANE DA SILVA ALMEIDA BENITEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISIDRO VILLAGRA BENITEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID BRANDÃO MARTINS 

(Defensor Público) - OAB:, NILSON JOSE FRANCO - OAB:6188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n° 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a exequente para indicar a atual 

situação, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68546 Nr: 577-33.2016.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS DA SILVA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007 , impulsiono 

estes autos, com a finalidade de INTIMAR a parte-autora para, no prazo 

legal, apresentar impugnação à contestação ou, se for o caso, especificar 

as provas que pretende produzir/requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 65500 Nr: 444-25.2015.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ROSIMAR ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELZIANO DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024526/4/2018 Página 495 de 598



Não obstante a manifestação do Ministério Público, verifica-se que a 

representante do exequente compareceu em Juízo para informar que irá 

residir na Cidade de Santa Fé do Sul/SP, requerendo a remessa dos autos 

àquela Comarca, todavia, não soube informar nome de rua, número nem 

bairro.

Assim, considerando que não há, nos autos, informações suficientes para 

localização da parte-autora (telefone fixo/celular), INTIME-SE a advogada 

nomeada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe o endereço 

atualizado de Rosimar Alves dos Santos e Gabriel dos Santos Dias.

Com a resposta da nobre causídica, VISTAS ao Ministério Público para 

amnifestação e após conclusos.

Intimar.

Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 24 de abril de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61936 Nr: 330-57.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES JORGE DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MOISES JORGE DIAS, Cpf: 

03153438188, Rg: 2146465-0, Filiação: Izabel Cristina Dias Moreira, data 

de nascimento: 28/03/1990, brasileiro(a), natural de Nova Canaã do 

Norte-MT, solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos.Trata-se de ação penal ajuizado pelo Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso em desfavor de MOISES JORGE DIAS, mais 

conhecido como “Doido”, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 

147, “caput”, (por três vezes) em continuidade delitiva (CP, art. 71), do 

Código Penal c.c. o art. 5°, “caput”, III e art. 7°, II e V, da Lei Federal 

11.340/2006.O Ministério Público manifesta-se pela extinção da 

punibilidade do increpado, em razão de seu falecimento (fl. 55).É O 

RELATÓRIO. DECIDO.Razão assiste ao Ministério Público.A extinção da 

punibilidade do réu é medida de rigor, em face de seu falecimento, ocorrido 

no dia 16/03/2015, conforme certidão de óbito à fl. 50 (art. 62 do CPP). 

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado MOISES 

JORGE DIAS, com fulcro no art. 107, I, do CP.Publique-se. 

Registre-se.Ciência ao Ministério Público.Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se com as providências necessárias.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, José Jorge da Silva, 

digitei.

Cotriguaçu, 24 de abril de 2018

Carlos Roberto Bertucini Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 65723 Nr: 549-02.2015.811.0099

 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): EMIDIO DEUTSCHMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Eduardo Prieto Peres - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:100982

 Vistos...

 Trata-se de Embargos interpostos pelo INSS em relação ao início do 

cumprimento de sentença, apontado excesso de execução.

 Intimada para se manifestar, a exequente discordou.

 Assim, deve-se decidir a questão.

Do quanto argumentado, verifica-se que há improcedência no alegado pela 

executada.

 A improcedência se dá quanto aos índices utilizados pela requerida, 

devendo ser observado o quanto decidido pelo STJ no REsp 1.492.221/PR, 

ficando assim o cenário:

i. Quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA, os valores devem ser atualizados 

pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal, com INPC a partir da Lei 

11.430/06 (09/2006);

ii. No tocante aos JUROS MORATÓRIOS, os cálculos devem seguir os 

critérios constantes do Manual de Cálculos da Justiça Federal até a 

entrada em vigor da Lei 11.960/09 (1% até 29/06/2009), sendo que, a 

partir daí, deverão ser adotados os critérios de juros estabelecidos no art. 

1º-F da Lei 9.494/97, na redação da Lei 11.960/2009 (índice de 

remuneração oficial da caderneta de poupança).

 Verifica-se, portanto, que os cálculos da Contadoria estão corretos.

Por isso, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pleito feito em sede de Embargos.

 Dada a improcedência, são devidos honorários advocatícios ao 

exequente.

 CONDENA-SE a embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, 

FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, 

do CPC).

 Há isenção quanto ao pagamento de custas e despesas.

 No mais, à SECRETARIA:

1. INTIMAR as partes;

2. Transitada em julgado, TRASLADAR cópia para o processo PRINCIPAL 

e:

a. EXPEDIR a Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, 

conforme for, ao Tribunal Regional da 1ª Região/TJMT (conforme for), 

atentando-se ao valor indicado NOS CÁLCULOS DA CONTADORIA.

 3. Após, arquivar com as baixas e anotações de estilo;

Publicar. Intimar. Cumprir.

Cotriguaçu/MT, 25 de abril de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

Comarca de Dom Aquino

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49067 Nr: 1805-10.2017.811.0034

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: LdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEd1e2OdDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Torquete Barbosa - 

OAB:9127/O, Décio Cristiano Piato - OAB:7.172, Duilio Piato e 

Advogados Associados - OAB:271, DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a r. sentença de ref. 37 transitou em julgado, eis que as 

partes desistiram do recurso interposto.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50472 Nr: 2410-53.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonir da Silva, ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Torquete Barbosa - 

OAB:9127/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .....Por outro lado, acerca do pedido de averbação da existência da ação 
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às margens da matrícula tenho que, não existe, ao menos, por ora, 

elementos suficientes a justificar a adoção da medida de averbação....)No 

caso em tela, trata-se de ação de conhecimento, a qual encontra-se, 

ainda, em fase de recebimento e citação. A averbação se mostra ineficaz 

no presente caso. O artigo 828, do NCPC, é aplicável à execução, a fim de 

evitar eventual fraude por parte do devedor, bem como garantir a ciência 

do terceiro de boa-fé. Não sendo o caso de execução, mas de ação de 

conhecimento, descabe, por ora, a averbação da existência da demanda 

junto à matrícula do imóvel objeto da ação. Assim INDEFIRO o pedido de 

averbação às margens da matrícula. Da mesma forma, indefiro, por ora, a 

inversão do ônus da prova, eis que havendo necessidade da juntada dos 

documentos, o pedido será apreciado após a apresentação de defesa do 

requerido, se não juntados naquela oportunidade. Por outro lado, DESIGNO 

audiência de conciliação entre as partes, a ser realizada pela conciliadora 

do Juízo no dia 22 de maio de 2018, às 10h30.Cite-se o representante 

legal da cooperativa requerida, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do 

CPC, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no §1º, do artigo 335, do já 

citado Diploma processual.Havendo desinteresse na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar 

da data da audiência (CPC, §§ 5º e 6º do artigo 334).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 artigo 334, §8º do CPC, ainda, 

que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art . 

344).Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 31429 Nr: 170-33.2013.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto Campo Verde LTDA, Darcy Eberhard, Maicon 

Eberhard

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Antonio Jiorjuti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nícia da Rosa Haas - 

OAB:5947-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A

 VISTO, etc.

Tendo em vista que a conciliadora judicial desta comarca também realiza 

audiência no Juizado Especial Cível e Criminal, havendo choque de data e 

horário da pauta da Vara Única com a do Juizado Especial, 

especificamente aquelas designadas para o dia 25.04.2018 no período 

vespertino. Assim, necessário a redesignação da (s) audiência (s).

Portanto, REDESIGNO a audiência outrora aprazada para o dia 22 de maio 

de 2018 às 13h00 (MT).

Intimem-se as partes.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Dom Aquino – MT, 17 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 7568 Nr: 701-66.2006.811.0034

 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: Juracy Benedita de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Pedro Gabrine

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Ação de Inventário movida por Juracy Benedita de 

Moraes em face do Espólio de Pedro Gabrine.Compulsando os autos, vejo 

que existem várias questões pendentes. Assim, passo a 

expô-las:......VIIIPor fim, verifico que procede a alegação dos herdeiros 

Maria, Yolanda e Jorge de que houve a sonegação de bens do espólio.Isto 

porque, é dever do inventariante apresentar a relação completa e 

individualizada de todos os bens do espólio em suas primeiras 

declarações, inclusive dos direitos e ações deixados pelo falecido (CPC, 

art. 620, inciso IV, alínea d).Todavia, a ação relativa aos autos 489/2010, 

código 434628, em trâmite na Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, 

em que o espólio de Pedro Gabrine é exequente, não constou nas 

primeiras declarações apresentadas pela inventariante.Sendo assim, 

intime-se a inventariante para se defender em 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 623 do CPC.Após, voltem os autos conclusos para 

decisão acerca da remoção.Cumpra-se, expedindo-se o necessário com 

cautelas de estilo.Às providências. Dom Aquino/MT, 17 de abril de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 43260 Nr: 1302-23.2016.811.0034

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARGET IMPORT EXPORT AGRIBUSINESS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VIEIRA PINZON - 

OAB:11479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Olga Geny Almeida Alves - 

Procurador do Estado - OAB:

 Vistos etc.

Para melhor elucidação do feito, objetivando a eficiência da tutela 

jurisdicional que poderá ser concedida, converto o julgamento em 

diligência.

Desta forma, determino a intimação da requerente para acostar aos autos 

o DAR 000/40.691.010-38, pelo qual teria quitado o débito tributário, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Dom Aquino/MT, 24 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51853 Nr: 3064-40.2017.811.0034

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDEMAR MORAIS DOS REIS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ARRAIS DE CARVALHO - 

OAB:15109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Dessa forma, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça postulado pela 

requerente, pois não vislumbro a falta de condições financeiras para arcar 

com as custas do processo, sem o comprometimento de seu próprio 

sustento e de sua família.Por consequência, INTIME-SE a autora para fazer 

o depósito das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. 330 do NCPC.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Dom Aquino/MT, 24 

de abril de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito em Substituição 

Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 35242 Nr: 865-50.2014.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS GUIMARÃES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGAMAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624

 ...Desta forma, os autos permanecerão em gabinete até que se processe 

a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central.Caso positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a 

Conta Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora 
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quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o 

protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos 

autos.Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada 

deverá ser intimada para, querendo, opor embargos, no prazo legal.Caso 

o valor bloqueado seja irrisório face ao valor do débito, desbloqueie-se a 

importância, tendo em vista que, nos termos do art. 836 do CPC, não se 

levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da 

execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo 

pagamento das custas da execução.Caso não efetuado bloqueio de 

valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido resposta negativa, e 

tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, determino a intimação 

pessoal da exequente para que indique outros bens da parte devedora 

que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena 

de suspensão do processo.Decorrido o prazo acima mencionado, sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e vol tem-me os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Dom Aquino/MT, 24 de abril de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito em substituição legal

Juizado Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000132-62.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON RODRIGUES DE GODOI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA OAB - MS12098 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICÍPIO DE DOM AQUINO-MT (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000132-62.2017.8.11.0034; Valor causa: R$ 84.218,57; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157)/[OBRIGAÇÃO 

DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

WILTON RODRIGUES DE GODOI Parte Ré: EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE DOM AQUINO-MT Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, com amparo o artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009. Trata-se de fase cumprimento de sentença provisória, 

cujo teor julgou procedente a pretensão autoral. Compulsando os autos, 

constata-se a informação de expedição de alvará para o levantamento de 

valores (ID n. 11615045). Ante o exposto, DECIDO PELA EXTINÇÃO do 

processo COM RESOLUÇÃO de mérito, pela satisfação da obrigação de 

fazer, nos termos do artigo 924, inciso II, do novel do Código de Processo 

Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, por serem os requeridos 

isentos de acordo com item 2.14.5 da CNGC, e artigo 4.º, parágrafo único, 

do Provimento 27/04-CM e, ainda, por ser incompatíveis em primeiro grau 

de jurisdição, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Projeto de sentença sujeito à homologação da Douta Juíza de Direito, a 

quem o submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

RAYSSA DUARTE MARQUES CABRAL Juíza Le iga 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

HOMOLOGAÇÃO Homologo o projeto de sentença elaborado pela juíza 

leiga. P.R.I. Transitada em julgado, não havendo demais requerimentos, AO 

ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Às providências. Dom 

Aquino-MT, 25 de abril de 2018. LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de 

Direito, em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-05.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MARCOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo nº 

1000291-055.2017.8.11.0034 Vistos, etc. Dispenso o relatório, com 

amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA 

DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por JEAN MARCOS DE OLIVEIRA em 

desfavor de BANCO PAN S.A, na qual pretende a parte autora: a 

declaração de inexistência de débito, a retirada do nome dos cadastros 

restritivos de crédito e a condenação da parte requerida em compensação 

por danos morais. Do julgamento antecipado Prefacialmente, é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória, de perícia ou de audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, 

inciso I do CPC/15. Da inversão do ônus da prova Tendo em vista o fato de 

o objeto da lide referir-se a relação de consumo, inverte-se o ônus da 

prova, nos termos do que prevê o Código de Defesa do Consumidor, em 

seu artigo 6º, inciso VIII: Art. 6º, VIII: a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências Do prazo prescricional A respeito do prazo prescricional, por 

ser uma relação de consumo, aplica-se o previsto no artigo 27 do Código 

de Defesa do Consumidor, qual seja: cinco anos. Ao verificar a data da 

inscrição no cadastro de maus pagadores (15 de maio de 2014) e a data 

da distribuição da ação (14 de novembro de 2017), conclui-se que o 

intervalo é menor que cinco anos, razão pela qual analiso o mérito a 

seguir. Da inépcia da petição inicial A parte reclamada argui em sede de 

preliminar de contestação a inépcia da petição inicial. Ocorre que, na 

petição inicial, estão presentes todos os requisitos previstos no artigo 319 

do CPC/2015, quais sejam: Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a 

que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de 

união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os 

fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. Os 

pedidos estão claros, sendo possível que a reclamada paute sua defesa, 

conforme a inversão do ônus da prova que lhe incumbe. Da alegada 

incompetência do juizado especial A parte reclamada em contestação (ID 

n. 115534912) e a parte autora em impugnação à contestação (ID n. 

11580322) assevera que o débito ensejador da negativação é decorrente 

de contrato estabelecido entre as partes e, em sede de preliminar, requer 

a extinção do feito sem julgamento de mérito, em razão da necessidade de 

perícia grafotécnica. É certo que a inversão do ônus da prova libera o 

consumidor do ônus de provar a existência dos fatos constitutivos do seu 

direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte reclamante, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ela. A parte reclamada carreou 

aos autos cópia de documentos hábeis que COMPROVAM a origem do 

DÉBITO discutido nestes autos, documentos esses devidamente 

assinados pela parte requerente, provando, assim, que a negativação é 

devida (contestação – ID 11534912). No caso, a parte requerente 

impugnou genericamente os documentos juntados, alegando que apesar 

de ter contratado os serviços da requerida, que pouco tempo depois 

cancelou o contrato. Razão pela qual não há que se negar a celebração 

do contrato juntado e nem sua legitimidade. Além disso, é de fácil 

constatação que a assinatura que consta no contrato é idêntica à dos 

documentos pessoais, bem como à da ata de audiência e da procuração. 

Portanto, é desnecessária a realização de perícia grafotécnica ao 

presente caso, razão pela qual afasto a preliminar arguida. Mérito 

Sustenta a parte reclamante que teve seu nome negativado indevidamente 

pela reclamada por duas vezes, em 15 de maio de 2014 em razão de 

débito no valor de R$ 286,97 (duzentos e oitenta e seis reais e noventa e 

sete centavos), oriundos dos contratos de n. 434639395027500. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 
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existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. A requerida alega que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, e para embasar sua tese, juntou aos autos: 

contrato assinado pela parte autora, extratos e faturas (contestação – 

evento n. 11534912). Trata-se de débito oriundo de relação jurídica entre a 

parte autora e o Banco Cruzeiro do Sul S.A., tendo sido adquirido, dentre 

outros o crédito objeto da lide em processo de liquidação extrajudicial, bem 

como tendo a parte autora utilizado do novo cartão fornecido pela 

requerida. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a 

inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista 

que cabe à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I do CPC/15. Ademais, 

o juiz não está obrigado a decidir contra o seu convencimento. No caso, 

conquanto a parte requerente informe, em sua exordial, que não possui 

débitos com a empresa requerida, não trouxe aos autos nenhum 

documento que comprove o pagamento de suas dívidas ou pedido formal 

do contrato, ônus do qual, como visto, não se desincumbiu. O requerido 

juntou documentos em que é possível verificar a solicitação de seus 

serviços pela parte requerente. A parte requerente não impugnou tais 

documentos especificadamente, tampouco trouxe qualquer comprovante 

de pagamento da dívida contraída com a parte requerida ou qualquer 

número de protocolo apto a comprovar o pedido de cancelamento 

(impugnação à contestação – ID n. 11580322). Assim, diante das 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

reclamada, permite-se um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da 

forma narrada na contestação. Presentes indícios substanciais de que o 

débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Destarte, com lastro nas provas 

produzidas, RECONHEÇO a litigância de má-fé da parte autora, eis que 

agiu com deslealdade; por conseguinte, com escopo inibitório, entendo 

razoável que a parte reclamante seja sancionada com multa de 2% sobre 

o valor da causa, consoante autoriza o art. 81 do NCPC/2015. Isto posto, 

nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC/15, DECIDO PELA 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a 

parte autora ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, 

corrigida à época do pagamento. Deixo de condenar a promovida ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do Douto Juiz de Direito, a quem o 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei n. 9.099/95. RAYSSA 

DUARTE MARQUES CABRAL Juíza Leiga HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. 

Nos termos do artigo 40, da lei 9.099/95 HOMOLOGO a sentença proferida 

pela juíza leiga para que surtam todos os efeitos legais. Intimem-se as 

partes. Após, transitada em julgado, arquive-se. Dom Aquino – MT, 25 de 

abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-45.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OLEZIO DA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V A HOSTINS - ME (REQUERIDO)

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP0222219A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO Processo nº 1000159-45.2017.8.11.0034 - PJE Vistos, etc... 

Dispenso o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Analisando os 

autos, vislumbra-se que as partes, plenamente capazes, entabularam 

acordo, conforme minuta de acordo juntada (ID n. 12334960), por se tratar 

de matéria que versa sobre direito disponível e renunciável, HOMOLOGO 

por sentença o acordo, nos termos do que fora pactuado entre as partes, 

para que produza os jurídicos e legais efeitos, e assim, JULGO EXTINTO o 

presente feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil de 2015. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Publique-se, tornando-se título executivo, caso não seja 

voluntariamente cumprida. Registre-se. Submeta-se o presente PROJETO 

de SENTENÇA ao Juízo para homologação pela Exma. Juíza de Direito, na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. RAYSSA DUARTE MARQUES 

CABRAL Juíza Leiga HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. Nos termos do artigo 

40, da lei 9.099/95 HOMOLOGO a sentença proferida pela juíza leiga para 

que surtam todos os efeitos legais. Intimem-se as partes. Após, transitada 

em julgado, arquive-se. Dom Aquino/MT, 25 de abril de 2018. LAURA 

DORILEO CÂNDIDO Juíza de Direito, em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-20.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000290-20.2017.8.11.0034; Valor causa: R$ 10.879,95; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por CARLOS RIBEIRO DE SOUZA JÚNIOR em desfavor de 

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, na qual 

pretende a parte autora: a declaração de inexistência de débito, a retirada 

do nome dos cadastros restritivos de crédito e a condenação da parte 

requerida em compensação por danos morais. Do julgamento antecipado 

Prefacialmente, é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória, de perícia 

ou de audiência de instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente 

a lide, nos termos do art. 355, inciso I do CPC/15. Da inversão do ônus da 

prova Tendo em vista o fato de o objeto da lide referir-se a relação de 

consumo, inverte-se o ônus da prova, nos termos do que prevê o Código 

de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII: Art. 6º, VIII: a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências Do prazo prescricional A respeito do 

prazo prescricional, por ser uma relação de consumo, aplica-se o previsto 

no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, qual seja: cinco anos. 

Ao verificar a data da inscrição no cadastro de maus pagadores 

(01/03/2013) e a data da distribuição da ação (14 de novembro de 2017), 

conclui-se que o intervalo é menor que cinco anos, razão pela qual analiso 

o mérito a seguir. Do pedido de desistência Compulsando os autos 

verifica-se que a parte reclamante formulou pedido de desistência da ação 

(ID n. 11554620). Entretanto, o reclamado já havia sido citado, bem como, 

apresentado sua contestação (ID n. 11541406), inclusive juntando 

diversos documentos que comprovam a relação contratual entre as 

partes, e ainda, a legalidade do débito outrora cobrado. O enunciado 90 do 

FONAJE define que o pedido de desistência do autor implicará extinção do 

processo sem julgamento do mérito, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária: ENUNCIADO 90 – A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). Entendo que tal posicionamento merece amparo no caso 

concreto, portanto, indefiro o pedido de desistência formulado. Inclusive, 

após juntada de contestação pela reclamada, a parte autora sequer 

compareceu em audiência de conciliação (ID n. 11592388), apesar de ter 
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apresentado impugnação à contestação (ID n. 11661774). Diante de tais 

ações, não é possível que a parte autora faça-se valer do Poder Judiciário 

como instrumento de ganho fácil por meio de lides temerárias. Nesse 

sentido, não considero que seja o caso de declarar a contumácia no 

presente caso, ante a evidente má-fé da parte autora. Mérito Sustenta a 

parte reclamante que teve seu nome negativado indevidamente pela 

reclamada por duas vezes, em 01 de março de 2013, em razão de débitos 

no valor de R$ 558,92 (quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e 

dois centavos) e R$ 321,03 (trezentos e vinte e um reais e três centavos), 

oriundos dos contratos de n. 798002252 e n. 798183145, 

respectivamente. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ela. A requerida alega que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, e para embasar 

sua tese, juntou aos autos: proposta de abertura de conta corrente e 

poupança e comprovante de solicitação de empréstimo (contestação – ID 

n. 11541406). Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a 

inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista 

que cabe à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I do CPC/15. Ademais, 

o juiz não está obrigado a decidir contra o seu convencimento. No caso, 

conquanto a parte requerente informe, em sua exordial, que não possui 

débitos com a empresa requerida, não trouxe aos autos nenhum 

documento que comprove o pagamento de suas dívidas ou pedido formal 

do contrato, ônus do qual, como visto, não se desincumbiu. O requerido 

juntou documentos em que é possível verificar a solicitação de seus 

serviços pela parte requerente. A parte requerente não impugnou tais 

documentos especificadamente, tampouco trouxe qualquer comprovante 

de pagamento da dívida contraída com a parte requerida (impugnação à 

contestação – ID n. 11661774). Assim, diante das circunstâncias em que 

os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela reclamada, permite-se 

um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os 

quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na 

contestação. Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou 

a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Destarte, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a 

litigância de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade; por 

conseguinte, com escopo inibitório, entendo razoável que a parte 

reclamante seja sancionada com multa de 2% sobre o valor da causa, 

consoante autoriza o art. 81 do NCPC/2015. Isto posto, nos termos do art. 

487, inciso I, do NCPC/15, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, bem como CONDENO a parte autora ao pagamento de 

multa de 2% sobre o valor da causa, corrigida à época do pagamento. 

Deixo de condenar a promovida ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a quem o submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei n. 9.099/95. RAYSSA DUARTE MARQUES 

CABRAL Juíza Leiga HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. Nos termos do artigo 

40, da lei 9.099/95 HOMOLOGO a sentença proferida pela juíza leiga para 

que surtam todos os efeitos legais. Intimem-se as partes. Após, transitada 

em julgado, arquive-se. Dom Aquino – MT, 25 de abril de 2018. LAURA 

DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito, em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-59.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNNA MIKAELLE RIBEIRO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO Processo Nº 1000020-59.2018.811.0034 Vistos, etc. Dispenso o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por BRUNA MIKAELLE RIBEIRO DE JESUS em desfavor de 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NPL I (FIDC NPL I). 

Da correção do valor da causa A priori, determino de ofício a correção do 

valor da causa, na forma do art. 292, §3º do CPC, por verificar que o 

montante atribuído pela parte autora não corresponde ao proveito 

econômico pretendido, é dizer, no presente caso, que o valor da causa 

deverá incluir a pretensão de indenização por danos morais. Nesse 

sentido, considerando o pedido formulado de danos morais, entendo 

possível a retificação do valor da causa para o correspondente ao valor 

pretendido registrado na petição inicial, qual seja: R$ 14.480,00 (quatorze 

mil, quatrocentos e oitenta reais). Do julgamento antecipado 

Prefacialmente, é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou de audiência de instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente 

a lide, nos termos do art. 355, inc. I do CPC. Da inversão do ônus da prova 

Tendo em vista o fato de o objeto da lide referir-se a relação de consumo, 

inverte-se o ônus da prova, nos termos do que prevê o Código de Defesa 

do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII: Art. 6º, VIII: a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências Do prazo prescricional A respeito do prazo prescricional, 

por ser uma relação de consumo, aplica-se o previsto no artigo 27 do 

Código de Defesa do Consumidor, qual seja: cinco anos. Ao verificar as 

datas das inscrições no cadastro de maus pagadores (27 de maio de 

2014 e 15 de junho de 2014) e a data da distribuição da ação (16 de 

fevereiro de 2018), conclui-se que o intervalo é menor que cinco anos, 

razão pela qual analiso o mérito a seguir. Da revelia e seus efeitos A parte 

requerida não compareceu à audiência de conciliação, conforme termo 

acostado (ID n. 12546656), apesar de devidamente citada e intimada para 

o ato (ID n. 12647187). Posteriormente, a parte reclamante requereu a 

decretação da revelia e seus efeitos, além do julgamento antecipado da 

lide. Dispõe o art. 20 da Lei dos Juizados Especiais, que “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”. Para a 

lei em referência, os efeitos da revelia decorrem da ausência do réu à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento. Os 

efeitos da revelia somente deixam de incidir quanto à matéria fática se 

houver nos autos elementos aptos a infirmar as alegações da parte 

requerente, o que não ocorreu de forma plena no caso do presente feito. 

Mérito Sustenta a parte reclamante que teve seu nome negativado 

indevidamente pela reclamada em 27 de maio de 2014, referente a um 

débito no valor de R$ 3.223,63 (três mil, duzentos e vinte e três reais e 

sessenta e três centavos), oriundo do contrato n. 1012481250000366 e 

novamente em 15 de junho de 2014, referente a débito no valor de R$ 

1.842,18 (hum mil, oitocentos e quarenta e dois reais e dezoito centavos), 

oriundo do contrato n. 1012481250000573. A inversão do ônus da prova 

libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Apesar 

disso, em sede de contestação, a parte requerida não apresentou 

documento assinado pela parte requerente apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação, mesmo sendo ônus incumbido àquela. 

Infere-se, portanto, que houve falha no sistema interno da empresa 

reclamada. Cumpre à parte reclamada agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízos aos seus clientes e a 

terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a responsabilidade 

civil do causador direto do dano, se ficar caracterizado a imprevisibilidade 

do evento danoso. A atuação de falsários é fato previsível, incumbindo à 

requerida agir com diligência para não causar prejuízos a terceiros. Não 

tendo a requerida examinado com cuidado a documentação apresentada 

para a contratação, agiu com imprudência, surgindo, por consequência, o 

dever de indenizar. Hodiernamente a atuação de falsários é fato 

previsível, e não tendo a requerida adotado mecanismos tendentes a 

evitar os fatos concorreu para a concretização da lesão. A inserção do 

nome da parte requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso. A parte reclamante conta com mais de uma negativação. 

Todavia, a restrição cadastral mais antiga está sendo discutida nestes 
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autos, razão pela qual não se aplica a Súmula nº 385 do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça. O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do 

prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. O montante da indenização, por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a 

vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Todavia, o caráter punitivo da 

indenização imposta ao causador do dano moral deve ser acolhido com 

adequação e moderação, pois a responsabilidade civil é geneticamente de 

direito privado, e não de direito público, como o direito penal. O 

ressarcimento do dano em si possui natureza sancionatória indireta, 

servindo para desestimular o ofensor à repetição do ato, pois sabe que 

terá de responder pelos prejuízos que causar a terceiros. O caráter 

punitivo é meramente reflexo ou indireto, o autor do dano sofrerá um 

desfalque patrimonial que desestimulará a reiteração da conduta lesiva. O 

castigo e a pena somente se impõem em defesa da sociedade segundo as 

normas penais. À vítima não assiste nenhum tipo de vingança contra o 

ofensor; cabe a ela apenas o ressarcimento do prejuízo sofrido. A 

natureza privada da lesão individual exige que a reparação civil não esteja 

impregnada de cunho repressivo exorbitante, devendo o caráter punitivo 

da indenização por dano moral ser levado em conta pelo juiz apenas a 

título de critério subsidiário, e nunca como dado principal e determinante do 

cálculo do arbitramento. Assim, como anotado, cada indenização deve ser 

fixada em valor módico. Entendo adequada, para a hipótese vertente, a 

fixação da indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais), visto que a 

reclamante não comprovou a ilegitimidade das outras restrições. Pelo 

exposto, decido pela procedência em parte da pretensão formulada na 

inicial, para: 1) declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, 

imputado pela parte reclamada; 2) condenar a parte requerida a pagar à 

parte reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% 

ao mês, contados da inscrição do nome da parte autora nos cadastros de 

restrição ao crédito; 3) determino a exclusão do nome da parte reclamante 

dos órgãos de proteção ao crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes 

caso a determinação do item “3” não seja cumprida. Projeto de sentença 

sujeito à homologação da Douta Juíza de Direito, a quem o submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. RAYSSA DUARTE 

MARQUES CABRAL Juíza Leiga HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. Nos termos 

do artigo 40, da lei 9.099/95 HOMOLOGO a sentença proferida pela juíza 

leiga para que surtam todos os efeitos legais. Intimem-se as partes. Após, 

transitada em julgado, arquive-se. Dom Aquino – MT, 25 de abril de 2018. 

LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito, em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-93.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

EDILON GONCALVES CRUZ (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)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Processo nº 1000214-93.2017.811.0002 Vistos, etc. Dispenso o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA proposta por EDILON 

GONÇALVES CRUZ em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Do julgamento antecipado 

Prefacialmente, é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou de audiência de instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente 

a lide, nos termos do art. 355, inc. I do CPC. Da inversão do ônus da prova 

Tendo em vista o fato de o objeto da lide referir-se a relação de consumo, 

inverte-se o ônus da prova, nos termos do que prevê o Código de Defesa 

do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII: Art. 6º, VIII: a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências. Do prazo prescricional A respeito do prazo prescricional, 

por ser uma relação de consumo, aplica-se o previsto no artigo 27 do 

Código de Defesa do Consumidor, qual seja: cinco anos. Ao verificar a 

data da inscrição no cadastro de maus pagadores (19 de setembro de 

2016) e a data da distribuição da ação (14 de agosto de 2017), conclui-se 

que o intervalo é menor que cinco anos, razão pela qual analiso o mérito a 

seguir. Mérito Alega a parte autora que possui em seu nome restrição de 

crédito referente à Unidade Consumidora 6/1364276-4 em favor da 

reclamada. Trata-se de restrição datada em 19 de setembro de 2016, em 

razão de suposto débito no valor de R$ 37,37 (trinta e sete reais e trinta e 

sete centavos), oriundo do contrato de n. 0007414353201608. A parte 

autora esclarece que a Unidade Consumidora 6/1364276-4 já foi de sua 

titularidade, mas que requereu a baixa da referida e em 16 de setembro de 

2016 pagou seu derradeiro débito com a requerida, no valor de R$ 37,37 

(trinta e sete reais e trinta e sete centavos), conforme juntada de 

comprovante de pagamento. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Em sede de 

contestação (ID n. 10124574), a parte requerida não apresentou 

documento assinado pela parte requerente apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação, mesmo sendo ônus incumbido àquela. 

Em verdade, sequer impugnou os documentos acostados na petição 

inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu falha na prestação do serviço da 

parte requerida Cumpre à parte requerida agir com a diligência necessária 

a impedir que seus consumidores sofram algum tipo de dano, seja ele 

material ou moral. A inserção do nome da parte requerente nas entidades 

de proteção ao crédito, no presente caso, é fato incontroverso. Desse 

modo, comporta acolhimento o pedido de declaração de inexistência do 

débito. A empresa requerida agiu com imprudência ao incluir o nome da 

cliente nos bancos de dados das entidades de proteção ao crédito, por um 

débito inexistente. Conquanto a requerida não tenha agido com dolo, este 

fato demonstra sua conduta ofensiva, tal como se verifica “in casu”, a 

configurar o dano moral. A jurisprudência é assente no sentido de que a 

inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor nos bancos de 

dados das entidades restritivas de crédito gera, por si, dano moral, 

independendo, portanto, de produção de prova do prejuízo suportado. 

Sobre o tema, colaciono, a título exemplificativo, o seguinte julgado: CIVIL E 

PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DÍVIDA PAGA. 

INSCRIÇÃO NO SPC. MANUTENÇÃO. PROVA DO PREJUÍZO. 

DESNECESSIDADE. CC, ART. 159. I. A indevida inscrição ou manutenção 

no SPC gera direito à indenização por dano moral, independentemente da 

prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pelo autor, que se 

permite, na hipótese, presumir, gerando direito a ressarcimento que deve, 

de outro lado, ser fixado sem excessos, evitando-se enriquecimento sem 

causa da parte atingida pelo ato ilícito. II. Recurso especial conhecido em 

parte e parcialmente provido. (Recurso Especial nº 442642/PB 

(2002/0076352-0), 4ª Turma do STJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior. j. 

17.10.2002, DJU 10.03.2003, p. 234). Para a fixação do valor da 

indenização por danos morais, a jurisprudência define alguns critérios a 

serem observados pelo julgador, entre eles: grau de culpa; gravidade do 

dano; condições econômico-sociais do ofensor e do ofendido. No caso 

dos autos, a falta da requerida não pode ser classificada como grave. A 

requerida é uma empresa de grande porte. Não existe comprovação da 

possibilidade econômica da parte autora. O valor da negativação é inferior 

a cem reais. Feitas as ponderações supra, entendo adequada, para o 

caso, a fixação da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Quanto 

ao pedido contraposto no valor de R$ 37,37 (trinta e sete reais e trinta e 

sete centavos), ante a comprovação do efetivo pagamento, conforme 

comprovante juntado na petição inicial, julgo-o improcedente. Pelo exposto, 

decido pela procedência dos pedidos, para: 1) declarar a inexistência do 

débito mencionado na inicial; 2) condenar a requerida a pagar ao 
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requerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização 

por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data 

e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, 

e; 3) determinar que a requerida promova, no prazo de 48 horas, a 

exclusão do nome da reclamante dos cadastros restritivos de crédito. 

Caso não seja cumprido o disposto no item “3”, expeçam-se os ofícios 

pertinentes. Confirmo, portanto, a decisão anteriormente proferida (ID n. 

9600126) em caráter precário, tornando suas deliberações definitivas. 

Como consequência lógica, julgo improcedente o pedido contraposto 

formulado. Intimem-se às partes. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a quem o submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. RAYSSA DUARTE MARQUES CABRAL 

Juíza Leiga HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. Nos termos do artigo 40, da lei 

9.099/95 HOMOLOGO a sentença proferida pela juíza leiga para que 

surtam todos os efeitos legais. Intimem-se as partes. Após, transitada em 

julgado, arquive-se. Dom Aquino – MT, 25 de abril de 2018. LAURA 

DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-23.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

RONAIR AMARAL DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Processo nº 1000251-23.2017.811.0034 Vistos, etc. Dispenso o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por RONAIR AMARAL DOS REIS em desfavor de BANCO BRADESCO 

S.A., na qual pretende a parte autora: a declaração de inexistência de 

débito, a retirada do nome dos cadastros restritivos de crédito e a 

condenação da parte requerida em compensação por danos morais. Do 

julgamento antecipado Prefacialmente, é imperioso desenredar que in casu 

o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou de audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, inc. I do CPC. Da 

inversão do ônus da prova Tendo em vista o fato de o objeto da lide 

referir-se a relação de consumo, inverte-se o ônus da prova, nos termos 

do que prevê o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso 

VIII: Art. 6º, VIII: a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, 

segundo as regras ordinárias de experiências. Do prazo prescricional A 

respeito do prazo prescricional, por ser uma relação de consumo, 

aplica-se o previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, qual 

seja: cinco anos. Ao verificar a data da inscrição no cadastro de maus 

pagadores (10 de julho de 2015) e a data da distribuição da ação (09 de 

outubro de 2017), conclui-se que o intervalo é menor que cinco anos, 

razão pela qual analiso o mérito a seguir. Da preliminar de falta de 

interesse de agir Preliminarmente, a parte requerida alega a ausência de 

uma das condições da ação: o interesse de agir. Ocorre que, nos casos 

idênticos aos desta demanda, o entendimento é o de que a simples 

comprovação do potencial ato ilícito ensejador do dano e a necessidade 

de solucionar o litígio já fazem surgir o interesse de agir, sendo 

dispensável, portanto, a comprovação da parte autora de ter tentado 

solucionar o problema antes de ajuizar a demanda, senão vejamos: 

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PRELIMINAR. FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. IN RE 

IPSA. FIXAÇÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA 1 - 

Quanto ao interesse de agir, se o autor entende pela lesão de algum direito 

seu, tem a seu dispor a Jurisdição, bastando que o provimento vindicado 

revele-se necessário e útil, intentado pela via adequada. O interesse 

evidencia-se especialmente quando o provimento jurisdicional pretendido 

será capaz de proporcionar uma melhora na situação fática do requerente 

se vencedor da demanda. [...] (TJ-DF - APC: 20140110148295 DF 

0003525-30.2014.8.07.0001, Relator: LEILA ARLANCH, Data de 

Julgamento: 26/11/2014, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE: 16/12/2014, Pág.: 125) Sendo assim, em conformidade com o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e demais tribunais 

do país, rejeito a preliminar alegada pela reclamada. Mérito Sustenta a 

parte reclamante, conforme comprovante juntado em emenda à inicial (ID n. 

12060966), que teve seu nome negativado indevidamente pela reclamada 

em 18 de junho de 2018, em razão de suposto débito no valor de R$ 

770,99 (setecentos e setenta reais e noventa e nove centavos), oriundo 

do contrato de n. 95492399100087FI. A inversão do ônus da prova libera 

o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos 

do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Em sede de 

contestação (ID n. 11186147), a parte requerida não apresentou 

documento assinado pela parte requerente apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação, mesmo sendo ônus incumbido àquela. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte requerente para a referida contratação. Cumpre à parte requerida 

agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar 

prejuízos aos seus clientes e a terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro 

só exclui a responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar 

caracterizado a imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de 

falsários é fato previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para 

não causar prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com 

cuidado a documentação apresentada para a contratação, agiu com 

imprudência, surgindo, por consequência, o dever de indenizar. 

Hodiernamente a atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a 

requerida adotado mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu 

para a concretização da lesão. A inserção do nome da parte requerente 

nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. Desse modo, 

comporta acolhimento o pedido de declaração de inexistência do débito. A 

empresa requerida agiu com imprudência ao incluir o nome da cliente nos 

bancos de dados das entidades de proteção ao crédito, por um débito 

inexistente. Conquanto a requerida não tenha agido com dolo, este fato 

demonstra sua conduta ofensiva, tal como se verifica “in casu”, a 

configurar o dano moral. A jurisprudência é assente no sentido de que a 

inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor nos bancos de 

dados das entidades restritivas de crédito gera, por si, dano moral, 

independendo, portanto, de produção de prova do prejuízo suportado. 

Sobre o tema, colaciono, a título exemplificativo, o seguinte julgado: CIVIL E 

PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DÍVIDA PAGA. 

INSCRIÇÃO NO SPC. MANUTENÇÃO. PROVA DO PREJUÍZO. 

DESNECESSIDADE. CC, ART. 159. I. A indevida inscrição ou manutenção 

no SPC gera direito à indenização por dano moral, independentemente da 

prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pelo autor, que se 

permite, na hipótese, presumir, gerando direito a ressarcimento que deve, 

de outro lado, ser fixado sem excessos, evitando-se enriquecimento sem 

causa da parte atingida pelo ato ilícito. II. Recurso especial conhecido em 

parte e parcialmente provido. (Recurso Especial nº 442642/PB 

(2002/0076352-0), 4ª Turma do STJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior. j. 

17.10.2002, DJU 10.03.2003, p. 234). Para a fixação do valor da 

indenização por danos morais, a jurisprudência define alguns critérios a 

serem observados pelo julgador, entre eles: grau de culpa; gravidade do 

dano; condições econômico-sociais do ofensor e do ofendido. No caso 

dos autos, a falta da requerida não pode ser classificada como grave. A 

requerida é uma empresa de grande porte. Não existe comprovação da 

possibilidade econômica da parte autora. Feitas as ponderações supra, 

entendo adequada, para o caso, a fixação da indenização em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). Pelo exposto, decido pela procedência dos pedidos, para: 

1) declarar a inexistência do débito mencionado na inicial; 2) condenar a 

requerida a pagar ao requerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a 

título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, contados da citação, e; 3) determinar que a requerida promova, no 

prazo de 48 horas, a exclusão do nome da reclamante dos cadastros 

restritivos de crédito. Caso não seja cumprido o disposto no item “3”, 

expeçam-se os ofícios pertinentes. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a quem o submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. RAYSSA DUARTE MARQUES CABRAL 

Juíza Leiga HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. Nos termos do artigo 40, da lei 
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9.099/95 HOMOLOGO a sentença proferida pela juíza leiga para que 

surtam todos os efeitos legais. Intimem-se as partes. Após, transitada em 

julgado, arquive-se. Dom Aquino – MT, 25 de abril de 2018. LAURA 

DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito, em substituição legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78730 Nr: 313-97.2017.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO PAULINO QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique acerca da intimação do defensor dativo, bem como a ocorrência 

do trânsito em julgado.

Após, ao ARQUIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76934 Nr: 623-40.2016.811.0093

 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 

Sorriso - Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ALVES DA SILVA, EDENILSON 

BATISTA DA SILVA, DERCILIO GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Com relação ao executado Pedro Alves da Silva, DEFIRO a consulta ao 

Sistema Siel, conforme extrato em anexo.

Após, EXPEÇA-SE MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA E AVALIAÇÃO 

para o endereço localizado, atentando-se para a necessidade de Carta 

Precatória para a Comarca de Foz do Iguaçu/PR, tendo em vista que o 

Município de Santa Terezinha do Itaipu pertence a tal comarca.

No mais, INDEFIRO o pedido de buscas junto ao INFOSEG por este Juízo 

não possuir acesso ao referido sistema.

Quanto ao executado Dercílio Gomes de Oliveira, em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que procede a pretensão 

do credor, e com fundamento no art. 835 e art. 854 do Novo Código de 

Processo Civil, acolho o pedido formulado pelo exequente, para o fim de 

determinar o bloqueio nas contas bancárias da parte executada, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACEN-JUD, até o valor da execução, 

devendo os autos permanecer no Gabinete do Juiz, até que seja 

processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 

04/2007 – CGJ, devendo ainda, não ser a presente decisão disponibilizada 

pelo DJe sob pena de restar infrutífera.

Após o processamento da ordem perante as instituições financeiras, 

encaminhem-se os autos ao Cartório Judicial a fim de que procedam às 

intimações necessárias.

Por fim, quanto ao executado Edenilson Batista da Silva, DEFIRO a 

EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA E AVALIAÇÃO no 

endereço indicado às fls. 45-v.

 Com a juntada da Carta Precatória, resultado do bloqueio online e da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça, vistas ao exequente para se manifestar 

no prazo de 05 (cinco) sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70365 Nr: 601-21.2012.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABA MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Laura C. Costa Dias - 

Procuradora Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que procede 

a pretensão do credor, diante da ordem de preferência legal, apesar do 

bem ofertado, para o fim de determinar o bloqueio nas contas bancárias 

da parte executada, utilizando-se, para tanto, do sistema BACEN-JUD, até 

o valor da execução, devendo os autos permanecer no Gabinete do Juiz, 

até que seja processada a ordem perante as instituições financeiras por 

meio do Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento 

n. 04/2007 – CGJ, devendo ainda, não ser a presente decisão 

disponibilizada pelo DJe sob pena de restar infrutífera.

Após o processamento da ordem perante as instituições financeiras, caso 

haja bloqueio de valores, encaminhem-se os autos ao Cartório Judicial a 

fim de que procedam às intimações necessárias.

Não sendo localizados referidos valores, fica a parte exequente desde já 

intimada, com remessa dos autos, a indicar bens passíveis de penhora, no 

prazo de 15(quinze) dias, sob pena de suspensão do processo pelo 

prazo de 01 ano, suspensa a prescrição (art. 40, LEF), deixando 

consignado que novos pedidos de busca nos sistemas Bacenjud, Renajud 

e InfoJud serão considerados protelatórios e não serão aceitos como 

indicação de bens, aplicando-se a sanção acima mencionada.

Findo referido prazo, não sendo localizados bens passíveis de penhora, 

determino, desde já, o ARQUIVAMENTO dos presentes autos, com o início 

da prescrição intercorrente, independentemente de qualquer decisão, 

ressalvando que com a localização de bens do executado, os autos 

deverão ser imediatamente desarquivados.

Após o prazo prescricional (05 anos), contado a partir do arquivamento, 

vistas ao exequente, pelo prazo de 15 (quinze) dias e, após, conclusos 

para análise da ocorrência da prescrição.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73982 Nr: 458-27.2015.811.0093

 AÇÃO: Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: WALDINEY RODRIGUES SIMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SITE NORTÃO NOTÍCIAS, JOÃO B. DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCOS DE 

MOURA, para devolução dos autos nº 458-27.2015.811.0093, Protocolo 

73982, 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): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80361 Nr: 1405-13.2017.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, proposta pelo BANCO 

FINASA S.A., em face de MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

A inicial (fls. 04/06) veio instruída dos documentos de fls. 06.v/28, sendo 

deferida liminarmente a busca e apreensão às fls. 30.

 Parte autora peticionou às fls. 31, informando o desinteresse no 

prosseguimento da presente ação, visto ter realizado acordo com o 

requerido.

Vieram-me os autos conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.
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O pedido de desistência formulado pela parte exequente merece 

acolhimento, porquanto é lícito a esta, a qualquer momento, desistir do 

processo antes de formada a triangularização processual.

Ante o exposto, homologo o pedido de desistência, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver.

 Proceda-se a liberação de eventuais restrições referente a presente 

ação, e o recolhimento de eventuais mandados de busca e apreensão.

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.: 83335 Nr: 701-63.2018.811.0093

 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: CLEITON HELEVIN FISCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO, SECRETARIA DE 

TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

SETAS, MÔNICA CAMOLEZI DOS SANTOS MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Tutela de Urgência, 

proposta por Cleiton Hevelin Fischer, em face do Estado de Mato Grosso, 

Secretaria de Trabalho e Assistência Social do Estado de Mato Grosso – 

SETAS, representada pela Secretaria Sra. Monica Camolezi dos Santos 

MELO, todos devidamente qualificados nos autos.

Instado a se manifestar o Ministério Público requereu a intimação do 

requerente para que este demonstrasse a tentativa de solução 

administrativa (fls. 31/32).

A parte autora devidamente intimada (fls. 42/43), informou a 

impossibilidade de adquirir as passagens pelas vias administrativas, 

requerendo assim pela concessão da tutela (fls. 35/41).

A inicial (fls. 04/11) veio acompanhada dos documentos de fls. 12/29.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato. Fundamento e Decido.

A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória 

encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do CPC, devendo ser 

concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

 Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter 

natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu 

deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni 

iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar).

A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base na análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença.

No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela urgência 

de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela verifico que não 

estão demonstrados os pressupostos acima citados.

Com efeito, em detida análise dos autos, verifico que a parte autora, não 

juntou aos autos nenhum documento que comprove que a solicitação de 

passagem para custeio de seu tratamento fora negada 

administrativamente pelos requeridos.

Para tratamentos realizados fora do domicilio, o SUS, por meio de um 

procedimento administrativo, visa fornecer passagens para deslocamento 

exclusivamente de seus usuários e acompanhantes – se necessários – 

para a realização de atendimento médico especializado em Unidade de 

Saúde cadastradas/conveniadas ao SUS em outras Unidades da 

Federação.

 Portanto, diante dos documentos juntados aos autos, está ausente o 

periculum in mora para o deferimento da tutela de urgência requerida no 

limiar da demanda.

Assim INDEFIRO a liminar ora requerida.

Cite-se o requerido, para oferecer resposta no prazo legal.

Após decorrido o prazo para respostas, com ou sem a vinda delas aos 

autos, Certifique-se o necessário (inclusive, acerca da tempestividade, 

caso haja respostas) e dê-se vistas dos autos a parte autora para se 

manifestar, no prazo legal.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se IMEDIATAMENTE, expedindo-se o necessário.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111981 Nr: 4018-24.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITALINO MARTINELLO, Rita Giacobbo 

Martinello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) JEAN 

CARLOS ROVARIS, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o depósito 

da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113551 Nr: 958-09.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMADEUS FERREIRA DE SOUZA, Paulo 

Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) JEAN 

CARLOS ROVARIS, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o depósito 

da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114890 Nr: 1979-20.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo da 2° Vara Cível e Criminal de Peixoto de Azevedo 

- MT, Ministerio Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Valdeir Santana Francoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto de Oliveira - 

OAB:MT/19069

 A fim de dar cumprimento à carta precatória recebida, designo audiência 

para a inquirição das testemunhas para a data de 14 de junho de 2018, às 

15h:40min.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comarca de Guiratinga

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55888 Nr: 683-19.2018.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JNdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CABdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGO DE SOUZA 

PINTO - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Alves Arcoverde - 

OAB:6761/MT

 Processo nº: 683-19.2018.811.0036

Código: 55888

Execução de Alimentos

Decisão

Vistos etc.

Considerando o requerimento da parte requerida pugnando pela nomeação 

de advogado dativo (fls. 21), defiro o pedido e nomeio o Dr. Rogério Alves 

Arcoverde para patrocinar os interesses da parte requerida, fixando 

honorários advocatícios no valor de 02 URH’s, a serem ulteriormente 

executados em face do Estado de Mato Grosso.

Intime-se o causídico da presente nomeação, bem como a parte requerida 

a fim de que, munido desta decisão, imediatamente procure o advogado 

ora nomeado para apresentação de defesa, cujo prazo reiniciar-se-á a 

partir desta intimação.

Saliento ao causídico ora nomeado que a nomeação em apreço 

corresponde a múnus público, sendo que eventual recusa por foro íntimo, 

acaso seja procedida de forma reiterada em inúmeros processos, sem 

justificativa plausível, poderá ser interpretado como abuso de direito e 

consequente infração disciplinar, com informação à OAB para apuração 

de eventual violação a seu código de condutas.

 Cumpra-se. Intima-se

Às providências.

 Guiratinga/MT, 24 de Abril de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30397 Nr: 238-11.2012.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Duilio Piato Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jandira Paulino Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Junior - OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Custódio de Carvalho 

- OAB:9508/MT

 Intimar a parte autora através de seu advogado dos termos do item 4)do 

despacho de fls. 522, para requerer o que entender de direito no prazo de 

cinco (05) dias, sob pena de extinção do presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56572 Nr: 991-55.2018.811.0036

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bv - Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simone Rodrigues Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luiz Pereira - 

OAB:18473-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora através de seu advogado para que promova nos 

autos a indicação do depositario judicial, bem como, promover o 

recolhimento da condução do Sr. Meirinho, tudo no prazo de cinco (05) 

dias, sob pena de prejuizo na realização da Busca

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11105 Nr: 355-75.2007.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMPE, GVSG, CS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Valadares Lopes 

Rocha Maciel - Defensor Público/MT - OAB:Mat. 100350

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 355-75.2007.811.0036 –CÓDIGO 11105

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: O Ministério Público Estadual-MT e Gabriel Vítor 

Siqueira Guimarães e Cleidelene Siqueira

PARTE REQUERIDA: Manoel Messias Guimarães

INTIMANDO(A, S): MANOEL MESSIAS GUIMARÃES, CPF: 482.005.301-91, 

RG: 1320026-7 SSP/MT Filiação: Joaquim Teodoro Guimarães e Tertulina 

Gabriel Guimarães, data de nascimento: 09/02/1968, brasileiro(a), natural 

de Guiratinga-MT, casado(a), mecânico funileiro, Endereço: local incerto e 

não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte REQUERIDA, MANOEL MESSIAS 

GUIMARÃES, acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

para efetuar o pagamento das custas processuais pendentes, no valor de 

R$ 775,82 (setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos), 

no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de PROTESTO, conforme dispõem os Provimentos n. 

40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ.

Eu, Juliana Gaspar da Silva - Distribuidora e Contadora Judicial, digitei.

 Guiratinga - MT, 24 de abril de 2018.

Juliana Gaspar da Silva

Distribuidora e contadora

 Central de Arrecadação e Arquivamento

Matrícula 26057- Portaria 28/2017-DF

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33507 Nr: 527-70.2014.811.0036

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JTA, LLAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÂO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 527-70.2014.811.0036 CI 33507

ESPÉCIE: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: Jéssica Thais Alflen e Lucas Leonardo Alflen de 

Sousa

PARTE REQUERIDA: Rogerio Juvencio de Sousa

INTIMANDO(A, S): Requerido(a):ROGÉRIO JUVENCIO DE SOUSA, Rg: 

24482480 SSP SC Filiação: Severino Juvencio de Sousa e Marilia Aniceto, 

data de nascimento: 10/10/1974, brasileiro(a), natural de Marizópolis-PB, , 

garçon, Endereço: Rua Paulo Voltolini, Nº 831, Condomínio Parque Jaraguá 

-Dante Minelapartamento, Bairro: Ribeirão Cavalo, Cidade: Jaraguá do 

Sul-SC

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de ROGÉRIO JUVENCIO DE SOUSA, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas 

processuais pendentes, no valor de R$ 130,13 - Taxa Judiciária e R$ 

413,,40 de Custas Judiciária - TOTAL DE R$ 543,53 (quinhentos e 

quarenta e três reais e cinquenta e três centavos), no prazo de 05 dias, 

contados da expiração do prazo do presente edital, sob pena de 

PROTESTO - conforme Provimento 40/2014CGJ e 88/2014-CGJ. Eu, Susi 

Rodrigues Farias, digitei.

 Guiratinga - MT, 24 de abril de 2018.
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Juliana Gaspar da Silva

Distribuidora e Contadora Judiciária

Matrícula 26057

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14050 Nr: 157-67.2009.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OMPE, YVAdS, RdCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 157-67.2009.811.0036 –CÓDIGO 14050

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: O Ministério Público Estadual e Yasmim Vitória Alves 

de Souza e Rita de Cássia Souza

PARTE REQUERIDA: Claudineis Alves da Silva

INTIMANDO(A, S): CLAUDINEIS ALVES DA SILVA, CPF: 832.758.601-78, 

RG: 11615648 SSP/MT Filiação: Claudemiro Alves Chaves e Laurinda da 

Silva Chaves, data de nascimento: 12/05/1977, brasileiro(a), natural de 

Guiratinga-MT, solteiro(a), classificador de cereais, Endereço: incerto e 

não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte REQUERIDA, CLAUDINEIS ALVES DA 

SILVA, acima qualificada, para efetuar o pagamento das custas 

processuais pendentes, no valor de R$ 1704,98 (um mil, setecentos e 

quatro reais e noventa e oito centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo do presente edital, sob pena de 

PROTESTO, conforme dispõem os provimentos n. 40/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ.

 Eu, Juliana Gaspar da Silva -Distribuidora e Contadora Judicial, digitei.

 Guiratinga - MT, 24 de abril de 2018.

Juliana Gaspar da Silva

Distribuidora e contadora Judicial

Central de Arrecadação e Arquivamento

Matrícula 26057/Portaria 28/2017-DF

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2173 Nr: 147-72.1999.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EEP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAdN, MSdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-B

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, o exequente através de seu advogado foi intmado 

do despacho de fls, 275, a apresentar os memoriais de cálculo atualizado, 

deixando transcorrer "in albis", apesar de devidamente intimado via DJE nº 

10184, publicado em 24/01/2018.

Guiratinga - MT, 25 de abril de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 3922 Nr: 503-96.2001.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAdN, EEP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Silvério Pereira - 

OAB:227.421/SP

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, o advogado da parte exequente intimado a 

apresentar nos autos memoriais de cálculo devidamente atualizado, deixou 

transcorrer "In albis", apesar de devidamente intimado via DJE nº 10184, 

publicado em 24/01/2018.

Guiratinga - MT, 25 de abril de 2018.

Escrivã(o)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54266 Nr: 53-60.2018.811.0036

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 53-60.2018.811.0036 - 54266

ESPÉCIE: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Ministerio Público Estadual

RÉU(S): André Pereira dos Santos

INTIMANDO: Executados(as): André Pereira dos Santos, Rg: 2393876-5 

SEJSP MT Filiação: Sebastião Pereira dos Santos e Lindaura Pereira dos 

Santos, data de nascimento: 07/04/1982, brasileiro(a), natural de 

Guiratinga-MT, solteiro(a), braçal, Endereço: Rua São Carlos 55, Bairro: 

Jardim Santa Rita, Cidade: Osasco-SP

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO RECUPERANDO ANDRÉ PEREIRA DOS 

SANTOS, acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

para que COMPAREÇA a audiência ADMONITÓRIA, designada para o dia 

04/09/2018 às 16h00Min (MT), sito à Av. Rotary Internacional, nº 1525, 

Bairro Santa Maria Bertila, Guiratinga-MT. DECISÃO/DESPACHO:Autos nº 

53-60.2018.811.0036 Código: 54266 Execução da Pena Decisão.Vistos 

etc.DEFIRO o pedido do Ministério Público em fl. 120.1)Designo a audiência 

admonitória para o dia 04/09/2018 às 16h00min (MT).2) Intime-se o 

recuperando André Pereira dos Santos, POR EDITAL, para comparecer à 

audiência ora designada. 3) Ciência ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública.Cumpra-se, Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 18 de Abril de 

2018.Aroldo Jose Zonta Burgarelli 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, Dayse Maria de Moraes, digitei. Guiratinga - 

MT, 24 de abril de 2018.

Valtemir dos Santos Rodrigues

 Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16448 Nr: 1189-73.2010.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nunes Moab Souza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT

 Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu NUNES 

MOAB SOUZA DA SILVA, por ter expirado o prazo da suspensão 

condicional sem a sua revogação, visto que foi devidamente cumprida as 

condições, com fulcro no art. 89, §5º da Lei 9.099/95.DETERMINO que os 

valores pecuniários depositados pelo acusado em fls. 142,143,149 sejam 

vinculados ao Procedimento Administrativo da Diretoria do Foro 

(51534).CIÊNCIA ao Ministério Público.Sem Custas.P. R. I. C.Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de 

est i lo .Cumpra-se.  In t ime-se.  Expeça-se o  necessár io .À s 

providências.Guiratinga/MT, 20 de Abril de 2018.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32172 Nr: 748-87.2013.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcido Nilson

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Trajano Camargo dos 

santos - OAB:9171/B

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, conforme despacho de fls.172, intimo o réu através 

de seu advogado, para apresentar alegações finais, no prazo legal.

Guiratinga - MT, 25 de abril de 2018.

Oficial Escrevente

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12161 Nr: 436-46.2010.811.0027

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON ZANA PORTELA, NIVANDA GIRALDES 

PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLIDY M. WANOVICH ESTEVÃO, VIVIANE 

ELIAS ESTEVÃO, Espolio de Jorge Wanovich Estevão, Lídia Miguel 

Estevão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michell José Giraldes Portela - 

OAB:10081/MT, Valéria Piva Clemente - OAB:10482-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Eduardo Benes Ínaco - 

OAB:14.460-B/MT, Pedro Ronny Argerin - OAB:4883/MS, Regis 

Ottoni Rondon - OAB:8021/MS, Ruy Ottoni Rondon Júnior - 

OAB:5.637/MS

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA as partes requerentea, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

22.727,64 (vinte e dois mil setecentos e vinte e sete reais e sessenta e 

quatro centavos) a que foi condenado nos termos da r. sentença de 

folhas 473/474. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

11.470,44 (onze mil quatrocentos e setenta reais e quarenta e quatro 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 11.257,20 (onze mil 

duzentos e cinqüenta e sete reais e vinte centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

"EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA 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 das custas e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O 

sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (PAGA), no protocolo geral do Fórum de 

Itiquira/MT, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 9115 Nr: 1342-41.2007.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora de Souza Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos a fim de intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para que manifeste e requeira o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 39178 Nr: 1166-81.2015.811.0027

 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: Jucilene Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A-MT, OZANA BAPTISTA GUSMAO - OAB:217447

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre 

as partes às fls. 190/192.

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 com eficiência o necessário.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12831 Nr: 128-73.2011.811.0027

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirian Terezinha Fadanni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT-Centrais Eletricas Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diani de Moraes - OAB:12283, 

Ozana Baptista Gusmão - OAB:4062/MT, Sérgio Henrique K. 

Kobayashi - OAB:6180

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

556,49 (quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e nove centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 114/117. Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 491,02 (quatrocentos e 

noventa e um reais e dois centavos), para recolhimento da guia de custas 

e R$ 65,46 (sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) para fins 

da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA 

INSTANCIA", clicar no item 11 (custas e taxas finais ou remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor das custas e clicar no item 

taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (PAGA) no 

protocolo geral do Fórum da Comarca de Itiquira, aos cuidados da Central 

de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46145 Nr: 2137-32.2016.811.0027

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARdS, MNRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O, Robinson Castro Miranda - OAB:332.736/SP

 Vistos etc.

Abra-se vistas à parte requerida para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, vista dos autos ao Ministério Público para parecer.

 Cumpra-se com eficiência o necessário”.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47265 Nr: 435-20.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MFDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIMAR RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:15531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deliberações:

Pela MMª Juíza foi proferida a seguinte decisão:

Vistos.

Considerando que o Requerido Silvano Resende Horácio não compareceu 

ao presente ato, ainda, as informações constantes da certidão de 

cumprimento de mandado citatório, defiro o pedido da Defesa Técnica, 

para tanto concedo prazo de quinze dias para juntada de endereço 

atualizado. Decorrido o prazo, voltem-me conclusos para deliberação. Não 

havendo alegação de nulidade, saem os presentes intimados. Cumpra-se, 

às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47300 Nr: 451-71.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DRdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO - OAB:21787/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Cuida-se de Ação de Alimentos c/c Pedido Liminar de Alimentos 

Provisórios ajuizada por Ana Clara Oliveira Silva e Lucas Gabriel Oliveira 

Silva, ambos representados neste ato por sua genitora Daniele Roberta de 

Oliveira, em face de José Marcos Rosa da Silva, todos qualificados nos 

autos. Na presente oralidade as partes formularam o acordo acima 

delineado. Estando resguardados os direitos das crianças envolvidas, a 

homologação do acordo é medida que se impõe. Certo é que se mostra 

lícito às partes buscarem a finalização de demandas mediante 

concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as 

diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. No 

que tange à fixação da prestação alimentícia, foi observado o binômio 

capacidade/necessidade com razoabilidade. ABRA-SE VISTA ao Ministério 

Público, e, com manifestação favorável ao acordo entabulado, desde já 

HOMOLOGO-O para os fins e efeitos legais, nos termos do art. 200 do 

infra mencionado diploma processual. Por conseguinte, JULGO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, estribada no art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e despesas 

processuais por serem beneficiários da gratuidade da justiça, visto que 

defiro neste ato a mesma benesse, requerida acima, ao demandado, 

sendo que a demandante a obteve no início da ação. No mais, ante os 

serviços prestados pelo(a) douto(a) causídico(a) nomeado(a) para o 

ingresso da presente ação, Dr(ª). Marco Aurélio Fernandes Ribeiro, fixo 

honorários advocatícios no importe de 02 URH’s, considerando as 

diretrizes trazidas pelo art. 85 do CPC, devendo a Secretaria EXPEDIR a 

respectiva certidão. Não havendo alegação de nulidade, saem os 

presentes intimados. Sentença Publicada em audiência. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47301 Nr: 452-56.2018.811.0047

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENIR ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIMAR RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:15531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

 Vistos. Considerando o endereço apresentado na p. 18, qual seja, Rua 

ALAGOAS, nº 153, Figueirópolis D’Oeste/MT, ainda, que no preâmbulo do 

mandado de citação constou endereço como incerto e não sabido, 

REDESIGNO o ato de conciliação para o dia 26 de junho de 2018, às 14h. 

Para tanto, retifique-se o mandado de citação para fazer constar o 

endereço referido. Sanada a irregularidade, saem os presentes intimados. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38742 Nr: 103-24.2016.811.0047

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIMAR DA SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anivercino Albino de Lana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO - OAB:21787/O

 (...) O artigo 104 do Código Civil preconiza que a validade do negócio 

jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou 

determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Na espécie vertente, 

em um juízo de delibação, verifico que a transação firmada entre as partes 

preenche os requisitos de validade do negócio jurídico. Pelo exposto, 

HOMOLOGO o acordo para os fins e efeitos legais, nos termos do art. 200 

do infra mencionado diploma processual. Por conseguinte, JULGO o 

processo, com resolução de mérito, estribada no art. 487, inciso III, alínea 

b, do Código de Processo Civil. Custas, despesas processuais pro rata, 

sendo que o valor atribuído à parte requerente ficará suspensa, na forma 

do artigo 98 do CPC, PROCEDA-SE ao devido cálculo. Honorários 

advocatícios, na forma acordada. Homologo, ainda, a renúncia ao prazo 

recursal, razão pela qual dou a sentença por transitada em julgado na 

presente data. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para juntada de 

substabelecimento da representante da parte autora. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39239 Nr: 261-79.2016.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO - OAB:5738/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO NOGUEIRA 

MACHADO - OAB:5311

 Deliberações:

Pela MMª Juíza foi proferida a seguinte decisão:

Vistos.

Cuida-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável e 

Partilha de Bens c/c Alimentos e Guarda, ajuizada por Maria Aparecida de 

Oliveira Chaves em face de João de Oliveira, ambos qualificados nos 

autos. Na presente oralidade, dispensada a produção de provas 

testemunhais, pleitearam as partes a avaliação judicial dos bens imóveis 

passíveis de meação. Considerando as termos da concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça, acolho o pedido para DETERMINAR 

seja procedida avaliação por meirinho deste juízo. Após, com a juntada da 

avaliação, ABRA-SE VISTAS às partes para apresentarem suas 

derradeiras alegações. Por fim, conclusos. Não havendo alegações de 

nulidades, saem os presentes intimados. Publicada em audiência. 

Cumpra-se, às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33149 Nr: 464-12.2014.811.0047

 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: Eva Rita de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 
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OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Retifique-se no Sistema Apolo e na capa dos autos a natureza da ação, 

devendo constar “cumprimento de sentença”, nos termos do art. 348, da 

CNGC.

Tendo em vista o cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 534 do CPC 

e em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, 

INTIME-SE o Executado por meio de seu representante legal, para, 

querendo, concordar com a memória de cálculo ou no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos IMPUGNAR A EXECUÇÃO, nos termos do art. 

535, do CPC.

Na forma do art. 535, §3º, do CPC, não havendo impugnação ou tendo 

esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme 

o valor da obrigação, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, nos termos da Resolução Presi 32, sem necessidade de 

novo despacho.

AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, que no 

caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada, 

seja, desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, 3º, do CPC), na forma 

do art. 535, §4º, do CPC.

Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, DÊ-SE NOVA VISTA ao exequente.

Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, §7º, do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14551 Nr: 365-47.2011.811.0047

 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: Laura Maria de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Citavel Distribuidora LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sofia Alexandra 

Mascarenhas - OAB:7102-B

 Vistos.

DETERMINO que a secretaria certifique o decurso do prazo mencionado na 

decisão de fls. 395 dos autos para que os causídicos providenciassem a 

prestação de contas.

Após, por prudência, REITERE-SE a intimação dos causídicos, via DJE para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias apresentem a prestação de contas nos 

autos.

Apresentadas as contas ou decorrido o prazo, fato que deverá ser 

certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação.

 INTIME-SE, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 9183 Nr: 185-70.2007.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Airton Cella, Délcio Antônio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Hotts Frez, Vera Lucia da Silva Frez, 

Djalma Bianquini Filho, João Nunes da Cruz, Edson Vander Moreira dos 

Santos, Ana Cleuza Cândida dos Santos, José Antonio dos Santos, 

Sebastião Leite da Silva, Renilda Rosa dos Santos, Carlinda Soares da 

Silva, Jorge Miranda da Penha, Selma Gonçalves Maurício Miranda, Arim 

Gomes Mota, Maria Aparecida Ferreira Mota, Antônia Generosa Felipe, 

Ariel Mota Gomes, Iracema Emilia dos Santos, Odil Andre Felipe, Jonair 

Lima Biaquini, Valdeci Alves Pinto, Eloiza Helena da Cruz Bianquini, Juvenal 

Cassimiro dos Santos, Dalva Rodrigues de Lima Alves, Maurício Marciano 

da Silva, Vanderlei Messias de Lima, Ozéias Francisco de Carvalho, 

Valéria Donato Sobrinho, Nilson Moreira dos Santos, Mauro Ferreira, Maria 

da Silva Ferreira, Agropecuária Rio das Pedras Ltda., José Leite da Silva 

Neto, Iracilda Peres Madrona, Ana Cardoso da Silva, José Eugênio Batista, 

Analisi da Silva Batista, Antonio Luiz Bom, Dorfir Bom

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/MT, 

Délcio Antonio de Oliveira - OAB:4050-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - 

OAB:3938/MT, Délcio Antonio de Oliveira - OAB:4050-b, Gilmar 

Alves Ferreira - OAB:7092-B, José Esteves de Lacerda Filho - 

OAB:2.492-MT

 Vistos.

INTIMEM-SE a parte exequente, via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, promovam o andamento do feito, requerendo o que entender 

pertinente.

 INTIMEM-SE, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 4043 Nr: 140-71.2004.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comissão de Valores Mobiliário - CVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Mirassol S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 Vistos.

Compulsando o inteiro teor do documento de fls. 218 dos autos, verifico 

que os valores bloqueados às fls. 73/74 dos autos ainda não foram 

liberados e permanecem na conta judicial n.º 1100106785170, vinculada 

ao presente feito.

Assim, DETERMINO que a secretaria tome as providências pertinentes, no 

sentido de providenciar a conversão em renda do montante bloqueado nos 

autos em favor da exequente, nos termos requeridos na petição de fls. 

192/193 dos autos.

 Após a confirmação do cumprimento do parágrafo anterior, INTIME-SE a 

parte exequente, mediante remessa dos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova o andamento do feito requerendo o que entender 

pertinente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 19 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30512 Nr: 332-23.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Daniel Viecili Velasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Douglas Pereira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Gomes Albéfaro 

- OAB:2361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO - OAB:5738/B

 Decisão->Determinação

Vistos.

Em que pese a petição de fls. 150 dos autos não ter sido analisada até a 

presente data, verifica-se que entre o protocolo da referida peça e a 

presente data decorreu lapso temporal considerável não tendo aportado 

aos autos informações acerca do patrimônio do executado, dessa forma, 

DETERMINO a intimação da parte exequente, através de seu advogado, via 

DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias promova o andamento do feito 

indicando bens de propriedade do executado passiveis de penhora, sob 

pena de suspensão do feito, nos termos do inciso III, do art. 921, do CPC.

Apresentada manifestação ou decorrido o prazo, fato que deverá ser 

certificado nos autos, REMETAM-ME os autos concluso para deliberação.

INTIME-SE, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 19 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31208 Nr: 1080-55.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexander Falci, Junior Fabio Medeiro Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:Proc. Federal

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de deliberar acerca do pedido de fls. 106 dos autos, DETERMINO 

que a secretaria providencie o integral cumprimento do primeiro parágrafo 

da decisão de fls. 96 dos autos.

Com a manifestação da advogada nomeada ou decorrido o prazo, fato que 

deverá ser certificado nos autos, REMETAM-ME os autos concluso para 

deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 19 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31692 Nr: 483-52.2013.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P D PEREIRA RODRIGUES & CIA LTDA ME, 

Paulo Douglas Pereira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora/exequente, através de seus advogados, via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento do feito 

requerendo o que entender pertinente.

INTIME-SE a parte autora, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Jauru/MT, 19 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30647 Nr: 472-57.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NOROESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Douglas Pereira Rodrigues, Paulo Pereira 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Vinícius Santos - 

OAB:15.464-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, NOMEIO para promover a hasta pública do bem imóvel 

submetido à constrição judicial a ilustre leiloeira oficial, Sr.ª Cirlei Freitas 

Balbino da Silva, representante da empresa suso mencionada, a qual 

deverá ser intimada acerca da nomeação, para que, em aceitando o 

encargo, manifeste-se nos autos, indicando data, hora e local para 

realização do ato.

 Uma vez designadas as datas, EXPEÇAM-SE os editais de hasta pública, 

na forma do art. 886 e 887 do Código de Processo Civil, ficando a empresa 

Balbino Leilões Judiciais e Extrajudiciais responsáveis pela publicação dos 

respectivos editais.

Fixo o percentual de 5% sobre o valor da arrematação a título de comissão 

à leiloeira, cujo valor deverá ser adimplido pelo arrematante.

INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

planilha atualizada de cálculo da dívida.

INTIME-SE o executado na forma do art. 889, inciso I, do Código de 

Processo Civil.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30501 Nr: 321-91.2012.811.0047

 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: Dely Fialho de Campos

 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.

Considerando que apesar de devidamente intimadas ambas as partes 

deixaram transcorrer ‘in albis’ o prazo sem manifestação nos autos, 

DETERMINO o arquivamento do feito, com as baixas de estilo.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31153 Nr: 1022-52.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Domingos Basilio

 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:

 Vistos.

DETERMINO que a secretaria certifique o decurso do prazo mencionado na 

decisão de fls. 157 dos autos para que os causídicos providenciassem a 

prestação de contas.

Após, por prudência, REITERE-SE a intimação dos causídicos, via DJE para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias apresentem a prestação de contas nos 

autos.

Apresentadas as contas ou decorrido o prazo, fato que deverá ser 

certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação.

 INTIME-SE, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30500 Nr: 320-09.2012.811.0047

 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: Jovelina Teotonia de Oliveira

 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.

DETERMINO que secretaria certifique o eventual decurso do prazo para 

interposição de recurso nos autos.

Uma vez transitada em julgada a sentença, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as 

providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do 

Provimento nº 12/2017-CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32206 Nr: 1060-30.2013.811.0047

 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: ADILSON DE FREITAS CAIRES FILHO, ALEXANDRE 

GUSTAVO DE FREITAS CAIRES, FERNANDO JOSÉ DE FREITAS CAIRES, 

MICHELE SIQUEIRA DA SILVA CAIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, INTIMEM-SE pessoalmente a parte requerente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, promovam o andamento do feito providenciando 

o recolhimento da diligência do meirinho, sob pena de extinção do feito 

sem a resolução de seu mérito, nos termos do art. 485, § 1°, do CPC.

Transcorrido o prazo, fato que deverá ser certificado nos autos, 

REMETAM-ME os autos concluso para deliberação.
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Havendo recolhimento da diligência, DETERMINO a intimação da parte 

autora, através de seu advogado, via DJE para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, atenda ao solicitado no expediente de fls. 132 dos autos, em 

caso positivo, EXPEÇA-SE ofício endereçado ao INTERMAT, com o objetivo 

de requisitar, no prazo de 15 (quinze) dias, o estudo cadastral do imóvel 

objeto da presente ação, fazendo menção ao processo administrativo n.º 

548415/2017.

Decorrido o prazo sem manifestação, fato que deverá ser certificado nos 

autos, REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 8111 Nr: 348-84.2006.811.0047

 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: Nilza Pereira de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que eventual acolhimento dos Embargos de Declaração 

interposto às fls. 267/272 poderá implicar em modificação da decisão 

embargada (efeitos infringentes), INTIME-SE a Embargada para, querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do referido recurso, a 

teor do art. 1.023, § 2º, do CPC.

Havendo manifestação da parte Embargada, ou transcorrido in albis o 

quinquídio legal, CERTIFIQUE e VOLTEM conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32873 Nr: 205-17.2014.811.0047

 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: Wefferson Teixeira Soares, Solange Pereira Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Ricardo Lucas Rosa - 

OAB:15896/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que eventual acolhimento dos Embargos de Declaração 

interposto poderá implicar em modificação da decisão embargada (efeitos 

infringentes), INTIME-SE a Embargada para, querendo, manifestar-se, no 

prazo de 05 (cinco) dias, acerca do referido recurso, a teor do art. 1.023, 

§ 2º, do CPC.

Havendo manifestação da parte Embargada, ou transcorrido in albis o 

quinquídio legal, CERTIFIQUE e VOLTEM conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 15331 Nr: 1145-84.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Calixto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que eventual acolhimento dos Embargos de Declaração 

interposto poderá implicar em modificação da decisão embargada (efeitos 

infringentes), INTIME-SE a Embargada para, querendo, manifestar-se, no 

prazo de 05 (cinco) dias, acerca do referido recurso, a teor do art. 1.023, 

§ 2º, do CPC.

Havendo manifestação da parte Embargada, ou transcorrido in albis o 

quinquídio legal, CERTIFIQUE e VOLTEM conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31126 Nr: 991-32.2012.811.0047

 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: Selma de Assis Caetano

 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.

Tendo em vista o peticionado às fls. 124, determino que a Secretaria 

empreenda as diligências necessárias junto ao Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, no sentido de obter informações acerca do cadastramento 

da RPV confeccionada às fls. 112/113.

Cumprida a diligência, CERTIFIQUE-SE.

 Se for o caso, EXPEÇA-SE nova requisição de pequeno valor - RPV - ao 

Tribunal Regional Federal da 1º Região, observando-se as diretrizes 

dispostas Resolução Presi 32 do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

que instituiu o sistema eletrônico de requisições de pagamento – 

e-PrecWeb como meio oficial e exclusivo para emissão de ofícios 

requisitórios (precatórios e RPVs) de quantia certa a que for condenada a 

Fazenda Pública.

Com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 1ª Região, 

DÊ-SE NOVA VISTA à parte exequente, para que requeira o que entender 

de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30503 Nr: 323-61.2012.811.0047

 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: Eva Ferreira Lopes dos Santos

 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:

 “I. Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a pagar a autora EVA FERREIRA 

LOPES DOS SANTOS, em caráter vitalício, o benefício previdenciário de 

PENSÃO POR MORTE, decorrente do labor rural de seu extinto cônjuge, no 

valor equivalente a um salário mínimo mensal, com abono anual, a partir da 

data do óbito, ocorrido no dia 14/08/1994 (fls. 18), respeitada a prescrição 

quinquenal, devendo as prestações vencidas serem pagas de uma só 

vez, com os acréscimos legais. Por conseguinte, declaro extinto o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC.”No mais, mantenho incólumes os demais termos da decisão 

embargada. INTIMEM-SE, devendo a requerida ser intimada mediante 

remessa dos autos. Havendo interposição de recurso de apelação, 

INTIME-SE a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias úteis.Apresentadas preliminares nas contrarrazões acerca 

de matérias decididas no curso da lide que não comportavam recurso de 

agravo de instrumento, INTIME-SE a parte contrária para se manifestar 

especificamente sobre esse ponto, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 

1.009, §2º, do CPC).Escoado o prazo sem manifestação, após certificação 

pelo cartório, ou juntadas as contrarrazões sem preliminares ou sobre 

estas já tendo a parte contrária se manifestado, REMETAM-SE os autos ao 

egrégio Tribunal Regional Federal, com nossas homenagens.Certificado o 

trânsito em julgado e inexistindo pedido de cumprimento de sentença, 

expirado o prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ. Cumpra-se expedindo o necessário.Jauru/MT, 23 de abril de 

2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes
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 Cod. Proc.: 15361 Nr: 1175-22.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otília Patricio Ribeiro

 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

Tendo em vista que a sentença proferida nos autos dos Embargos à 

Execução de código nº. 38329 transitou em julgado (fls.172), defiro o 

pedido formulado às fls. 176/177.

EXPEÇA-SE a Requisição de Pequeno Valor - RPV referente aos 

honorários sucumbenciais, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região, nos termos da Resolução Presi 32.

 Com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, DÊ-SE NOVA VISTA à parte exequente, para que requeira o que 

entender de direito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32491 Nr: 1364-29.2013.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIESER LOPES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelceli Cristina Rodrigues 

Alves de Almeida - OAB:OAB/MT 17869

 Diante do exposto, acolho manifestação ministerial, e declaro EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado ELIESER LOPES CARVALHO, nos termos do 

art. 89, §5º, da Lei nº 9.099/95, posto que foram cumpridas as condições 

por ele assumidas.INTIME-SE da sentença, a Defensora nomeada nos 

autos e o Ministério Público (§ 7º, do art. 980, da CNGC). Nos termos do 

artigo 336, caput, do Código de Processo Penal, o montante dado como 

fiança poderá ser utilizada para o pagamento das custas, indenização do 

dano, da prestação pecuniária e da multa, nesta ordem de preferência. 

Sendo assim, DETERMINO que o valor pago a titulo de fiança (fls. 30) seja 

destinado ao pagamento das custas processuais e, se eventualmente 

remanescer alguma quantia, que seja DEVOLVIDA ao denunciado, o qual 

deverá ser previamente intimado para fornecer os dados bancários para 

transferência do respectivo valor. Caso permanece inerte, desde já, 

determino que a quantia vinculada a este feito seja direcionada para a 

conta bancária desta comarca, existente para o recebimento das 

transações penais, entre outros.Certificado o trânsito em julgado, 

proceda-se as comunicações devidas ao Instituto Nacional de 

Identificação – INI, Delegacia de Policia, e ao Cartório Distribuidor, nos 

termos do art. 974, da CNGC.Após, observado se inexiste pendência nos 

autos a ser cumprida ou informada ao magistrado – CNGC, art. 1.697, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 23 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33121 Nr: 437-29.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Moreno de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Analisando detidamente o feito, verifico que a sentença que concedeu o 

benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez ao exequente foi 

reformada na 2ª instância, de modo que o pedido foi julgado improcedente 

ante a ausência de prova da condição de trabalhador rural e pelo prazo de 

carência fixado em lei, conforme acórdão de fls. 119.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 134) e o recurso 

especial não foi admitido (fls. 145/146), de modo que foi certificado o 

trânsito em julgado do acórdão (fls. 148). Sendo assim, torna-se 

insubsistente a execução de valores atrasados, haja vista que inexiste 

título executivo judicial apto a amparar a pretensão do exequente.

Diante do exposto e das razões acima expendidas, indefiro o pedido de 

cumprimento de sentença pleiteado pelo exequente, vez que não estão 

preenchidos os requisitos dos arts. 515, 783 e 786, do Código de 

Processo Civil.

Preclusa a presente decisão, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31108 Nr: 971-41.2012.811.0047

 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: Sebastiana da Silva

 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

Retifique-se no Sistema Apolo e na capa dos autos a natureza da ação, 

devendo constar “cumprimento de sentença”, nos termos do art. 348, da 

CNGC.

Tendo em vista o cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 534 do CPC 

e em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, 

INTIME-SE o Executado por meio de seu representante legal, para, 

querendo, concordar com a memória de cálculo ou no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos IMPUGNAR A EXECUÇÃO, nos termos do art. 

535, do CPC.

Na forma do art. 535, §3º, do CPC, não havendo impugnação ou tendo 

esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme 

o valor da obrigação, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, nos termos da Resolução Presi 32, sem necessidade de 

novo despacho.

AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, que no 

caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada, 

seja, desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, 3º, do CPC), na forma 

do art. 535, §4º, do CPC.

Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, DÊ-SE NOVA VISTA ao exequente.

Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, §7º, do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31833 Nr: 643-77.2013.811.0047

 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 Helena Matoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

INTIME-SE a Autarquia Federal, por remessa dos autos, para se manifestar 

acerca do pedido de litispendência formulado pela parte autora às fls. 

191/193.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 15018 Nr: 830-56.2011.811.0047

 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: Stela Novato da Cruz

 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

Retifique-se no Sistema Apolo e na capa dos autos a natureza da ação, 

devendo constar “cumprimento de sentença”, nos termos do art. 348, da 

CNGC.

Tendo em vista o cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 534 do CPC 

e em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, 

INTIME-SE o Executado por meio de seu representante legal, para, 

querendo, concordar com a memória de cálculo ou no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos IMPUGNAR A EXECUÇÃO, nos termos do art. 

535, do CPC.

Na forma do art. 535, §3º, do CPC, não havendo impugnação ou tendo 

esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme 

o valor da obrigação, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, nos termos da Resolução Presi 32, sem necessidade de 

novo despacho.

AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, que no 

caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada, 

seja, desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, 3º, do CPC), na forma 

do art. 535, §4º, do CPC.

Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, DÊ-SE NOVA VISTA ao exequente.

Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, §7º, do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32331 Nr: 1197-12.2013.811.0047

 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: Elidia Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Retifique-se no Sistema Apolo e na capa dos autos a natureza da ação, 

devendo constar “cumprimento de sentença”, nos termos do art. 348, da 

CNGC.

Tendo em vista o cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 534 do CPC 

e em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, 

INTIME-SE o Executado por meio de seu representante legal, para, 

querendo, concordar com a memória de cálculo ou no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos IMPUGNAR A EXECUÇÃO, nos termos do art. 

535, do CPC.

Na forma do art. 535, §3º, do CPC, não havendo impugnação ou tendo 

esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme 

o valor da obrigação, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, nos termos da Resolução Presi 32, sem necessidade de 

novo despacho.

AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, que no 

caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada, 

seja, desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, 3º, do CPC), na forma 

do art. 535, §4º, do CPC.

Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, DÊ-SE NOVA VISTA ao exequente.

Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, §7º, do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32322 Nr: 1188-50.2013.811.0047

 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 Aparecida Dias Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Retifique-se no Sistema Apolo e na capa dos autos a natureza da ação, 

devendo constar “cumprimento de sentença”, nos termos do art. 348, da 

CNGC.

Tendo em vista o cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 534 do CPC 

e em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, 

INTIME-SE o Executado por meio de seu representante legal, para, 

querendo, concordar com a memória de cálculo ou no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos IMPUGNAR A EXECUÇÃO, nos termos do art. 

535, do CPC.

Na forma do art. 535, §3º, do CPC, não havendo impugnação ou tendo 

esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme 

o valor da obrigação, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, nos termos da Resolução Presi 32, sem necessidade de 

novo despacho.

AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, que no 

caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada, 

seja, desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, 3º, do CPC), na forma 

do art. 535, §4º, do CPC.

Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, DÊ-SE NOVA VISTA ao exequente.

Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, §7º, do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32411 Nr: 1282-95.2013.811.0047

 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: SBGS, EBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Tendo em vista que ainda não foi solucionada a questão referente à 

litispendência, por prudência, postergo a análise do pedido de 

cumprimento de sentença.

REITERO a determinação de fls. 165 e 172.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30698 Nr: 1133-36.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Glauciene de Jesus Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

EXPEÇA-SE alvará eletrônico, na forma do despacho de fls. 99, 

observando-se os dados bancários informados pelo patrono da parte às 

fls. 100, o qual possui poderes especiais para proceder ao levantamento 

de alvará e/ou receber e dar quitação.

Indefiro o pedido formulado às fls. 102, vez que não possui nos autos, 

procuração ou substabelecimento para representar a parte autora.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32210 Nr: 1064-67.2013.811.0047

 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: IDALINA NATALINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9721-A/MT, Carlos Aparecido Araújo - OAB:SP-44.094, Fabricio 

de Almeida Teixeira - OAB:OAB/MT 15.073, Marcia Regina de 

Araújo Paiva - OAB:OAB/SP 134.910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando minuciosamente os autos, verifica-se que as partes 

transigiram no curso da demanda, tendo o acordo homologado transitado 

em julgado (fls. 118).

Desse modo, defiro o pedido formulado pela parte autora às fls. 121, para 

tanto, determino a EXPEDIÇÃO das requisições de pequeno valor - RPV - 

ao Tribunal Regional Federal da 1º Região, observando-se a planilha de 

cálculos das fls. 103, bem como as diretrizes dispostas Resolução Presi 

32 do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que instituiu o sistema 

eletrônico de requisições de pagamento – e-PrecWeb como meio oficial e 

exclusivo para emissão de ofícios requisitórios (precatórios e RPVs) de 

quantia certa a que for condenada a Fazenda Pública.

 Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

Com a chegada dos ofícios oriundos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, DÊ-SE NOVA VISTA à parte exequente, para que requeira o que 

entender de direito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32046 Nr: 873-22.2013.811.0047

 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: Lindaura Alves Rodrigues Pereira

 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:

 Vistos

Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença que julgou procedente a 

ação previdenciária, DEFIRO o pedido formulado às fls. 107, e, por 

consequência, DETERMINO a expedição de ofício à Gerencia Executiva do 

Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que proceda ao 

IMPLANTE do beneficio previdenciário, ou comprove a implantação, no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo, para tanto, serem 

encaminhados os documentos pessoais da parte, se já não tiver sido feito.

Em caso de descumprimento da medida no prazo estipulado, desde já, na 

forma do art. 497, do Código de Processo Civil, ARBITRO multa-diária no 

valor de R$ 100,00 (cem reais) que terá vigência até que se proceda a 

efetiva implantação do benefício previdenciário ou até o atingimento do teto 

de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Cientifique-se a Procuradoria Especializada do Instituto Nacional do Seguro 

Social acerca do conteúdo desta decisão, notadamente a respeito da 

multa diária arbitrada.

Após, INTIME-SE a parte, por meio de seu advogado constituído e via DJE, 

a fim de que requeira o que entender cabível, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento do feito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30612 Nr: 437-97.2012.811.0047

 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: Irany do Carmo de Moraes

 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

INTIME-SE o procurador da parte autora para comprovar nos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, o repasse do valor do alvará de fls. 142 à parte 

autora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32376 Nr: 1246-53.2013.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ribeiro Representações Comerciais Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Neves Costa - 

OAB:OAB/MT 12.406-A, Raphael Neves Costa - OAB:OAB/MT 

12.411-A, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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. Intimação da parte exequente, a fim de que se manifeste a respeito da 

frustração do bloqueio de valores via BACENJUD, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Jauru, 25 de abril de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-13.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL RIOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JAURU 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA AVENIDA RUI BARBOSA, 271, 

CENTRO, JAURU - MT - CEP: 78255-000 Processo n. 

1000165-13.2017.8.11.0047 REQUERENTE: MIGUEL RIOS DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo como partes 

MIGUEL RIOS DOS SANTOS e VIVO S/A. Sustenta a parte reclamante que 

seu nome foi indevidamente inserido nos bancos de dados de restrição ao 

crédito por um débito que desconhece. Aduz, outrossim, que tais fatos lhe 
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causaram danos morais. Foi carreado pela empresa reclamada, 

documento com uma suposta assinatura da parte autora. Opondo-se à 

pretensão reparatória, a parte reclamada afirma que o débito existe, 

decorrendo de legitima contratação e cessação de crédito e que o 

encaminhamento dos dados cadastrais da parte reclamante aos cadastros 

de consumidores inadimplentes configura exercício regular de direito. Em 

análise aos documentos anexados entendo que não assiste razão a parte 

autora. Como se vê do contrato e demais documentos anexados com a 

contestação, cuja assinatura, mesmo a olhos leigos, constata-se 

semelhante àquelas lançadas na procuração e no documento de 

identidade, restando incontroverso a contratação, cujos débitos relativos 

aos serviços contratados justificou o encaminhamento do nome e CPF da 

parte reclamante ao rol de inadimplentes. Esta ação configura verdadeira 

aventura jurídica onde a parte reclamante pretende ser premiada com a 

condenação do reclamante em danos morais, caracterizando esta ação 

verdadeira má fé da parte reclamante. Estando em aberto os valores, a 

inclusão do nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de restrição ao 

crédito configura-se exercício regular de direito. E por qualquer ângulo que 

se analise a questão, se evidencia a má-fé da parte reclamante, na sua 

ânsia de auferir renda fácil, com objetivo de ser premiada com a 

condenação da parte reclamada ao pagamento de danos morais, deturpa 

os fatos, se aproveitando da gratuidade processual na primeira instância, 

litigando de má-fé, abarrotando o Poder Judiciário com lides temerárias, em 

prejuízo à coletividade. A imprudência da parte reclamante é flagrante 

neste caso, já que, deixou de pagar os seus débitos e agora, após 

comprovado que está litigando de má-fé, comparece no feito e 

simplesmente requerer a desistência do mesmo. Ora, comprovado a 

existência do débito e a litigância de má-fé por parte da reclamante não há 

que se falar em desistência do feito, devendo esta responder pelo ilícito 

processual. Restando claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

parte reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que 

justificou o encaminhamento do nome do reclamante aos cadastros da 

Serasa e do SPC. Da mesma forma, 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. Desse modo, com lastro nas provas produzidas, 

reconheço a litigância de má-fé da parte autora, que agiu com 

deslealdade. Com escopo inibitório, condeno a parte reclamante, (art. 80, II, 

do CPC), ao pagamento de multa no importe de 1% (um por cento) sobre o 

valor dado à causa. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. 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 1% (um 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. À submissão da Juíza de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga Vistos. Na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO a sentença apresentada pela juíza leiga, para que surtam 

seus jurídicos efeitos. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010075-76.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR FERNANDES MATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA NOVAK OAB - MT0010886A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAÇA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

8010075-76.2016.8.11.0047; Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / 

NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: JOSIMAR 

FERNANDES MATO Parte Ré: EXECUTADO: GRAÇA Vistos. Compulsando 

os autos, verifica-se que a executada reconheceu o débito exequendo, 

efetuou o pagamento de 30% do valor devidamente atualizado e pugnou 

pelo parcelamento do débito remanescente em 06 (seis) parcelas iguais e 

sucessivas. Assim, INTIME-SE o exequente, para no prazo de 15 (quinze) 

dias manifestar-se sobre o preenchimento dos pressupostos e 

concordância com o parcelamento, conforme preceitua o art. 916, § 1º, do 

CPC. Consigno que, enquanto não apreciado o requerimento, o executado 

terá de depositar as parcelas vincendas, facultado ao exequente seu 

levantamento, a teor do § 2º, do art. 916. Após a manifestação da parte 

exequente, VOLVAM-ME os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Jauru-MT, 11 de abril de 2018. Angela Maria Janczeski Góes 

Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010066-51.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PROBEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOVYLSON SOARES DE MOURA OAB - MT0016896A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte exequente, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestar sobre os rumos da execução, sob pena de 

extinção da execução nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010055-22.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PROBEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOVYLSON SOARES DE MOURA OAB - MT0016896A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO OAB - MT0014377A (ADVOGADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte exequente, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação desta decisão, se manifestar sobre os 

rumos da execução, sob pena de extinção da execução nos termos do 

art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010057-89.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES CAGNIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO OAB - MT5311/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAO DOS MOVEIS LTDA (EXECUTADO)

MABE CAMPINAS ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT0006072A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

8010057-89.2015.8.11.0047; Valor causa: R$ 31.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: EUCLIDES CAGNIN Parte Ré: EXECUTADO: MABE 

CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS S/A, LOJÃO DOS MOVEIS LTDA Vistos. 

Considerando que eventual acolhimento dos Embargos de Declaração 

aportado no id 11838005 poderá implicar em modificação da decisão 

embargada (efeitos infringentes), INTIME-SE o Embargado para, querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, a teor do art. 1.023 CPC. 

Havendo manifestação da parte Embargada, ou transcorrido in albis o 

quinquídio legal, a contar da intimação, VOLTEM-ME estes autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Jauru/MT, 17 de abril de 

2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito (Assinado 

Digitalmente)
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-66.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MILZA FERNANDES DE MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000155-66.2017.8.11.0047; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MILZA FERNANDES DE MELO Parte Ré: REQUERIDO: CONSTRUTORA 

CAMPESATTO LTDA Vistos. Dispensado o relatório, tendo em vista o 

disposto no artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Compulsando 

os autos, verifica-se que a reclamante informou que não tem mais 

interesse no prosseguimento do feito, conforme certificado no id 

11204053. Dispõe o enunciado 90 do FONAJE: “A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

Diante do requerimento expresso da reclamante e da dispensa da 

anuência da parte reclamada (art. 51, §1º, Lei nº 9.099/95 e enunciado 90 

do FONAJE), HOMOLOGO, por sentença, o pedido de desistência da ação, 

para que surtam os seus efeitos legais, extinguindo o processo sem 

resolução do mérito, na forma do art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Sem custas ou honorários, conforme preceitua o artigo 55, da Lei 

9.99/95. Após, proceda-se ao arquivamento do feito, com baixa na 

distribuição, mediante as formalidades legais. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Jauru/MT, 17 de abril de 2018. Angela Maria Janczeski Góes 

Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-42.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO PANTALIAO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JAURU 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA AVENIDA RUI BARBOSA, 271, 

CENTRO, JAURU - MT - CEP: 78255-000 Processo n. 

1000176-42.2017.8.11.0047 REQUERENTE: JOSE APARECIDO PANTALIAO 

CAMPOS REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo 

como partes JOSE APARECIDO PANTALIAO CAMPOS e VIVO S.A. É o 

necessário. Decido. Trato de relação de consumo, na qual temos de um 

lado um consumidor e de outro o fornecedor, uma vez que presentes os 

requisitos subjetivos - consumidor e fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 

8.078/90 - e objetivos - produto e serviço – §§ 1º e 2º do art. 3º dessa Lei. 

A presunção de boa-fé existente nas relações de consumo em favor do 

consumidor, parte vulnerável conforme art. 4º, I e III da Lei n. 8.078/90, não 

se apresenta iure et de iure (absoluta), devendo ser relativizada diante 

dos fatos e fundamentos contido nos autos, além das regras de 

experiência comum - art. 5º da Lei n. 9.099/1995 - e impressão pessoal do 

juiz, privilegiando a busca da verdade e, por conseguinte da justiça - art. 

6º da Lei n. 9.099/1995, motivo pelo qual reconheço a incompetência do 

juízo. Há a necessidade da realização de perícia grafotécnica, uma vez 

que a competência do Juizado Especial é constitucionalmente fixada para 

abranger as causas de menor complexidade, sendo que a lide que 

demanda prova pericial para a sua solução não se enquadra no conceito 

de menor complexidade. A complexidade da causa para a fixação da 

competência do Juizado Especial deve ser aferida/verificada pelo objeto 

da prova e não em face do direito material objeto da lide. Não há 

autorização para a produção de prova pericial, salvo a informal – 

Enunciados n. 12 e 54 do FONAJE - “ENUNCIADO 12 – A perícia informal é 

admissível na hipótese do art. 35 da Lei 9.099/1995.”; “ENUNCIADO 54 – A 

menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida 

pelo objeto da prova e não em face do direito material”. Imprescindibilidade 

da realização da perícia grafotécnica para reconhecer a existência ou não 

de falsificação da assinatura aposta no documento juntado, haja vista que 

somente por meio de tal prova há a possibilidade de se formar um juízo de 

convencimento seguro a respeito das assinaturas trazidas e saber se são 

ou não da parte, bem como dos documentos pessoais anexados à 

contestação. A assinatura constante no documento é bastante 

assemelhada à firma existente no processo e juntado pela requerida e, 

portanto, é necessária a prova para aferição da autenticidade ou não da 

assinatura, porque somente a grafotécnica pode elucidar se a 

discrepância dos traços decorre de ato fraudulento ou de variantes da 

própria letra da parte. Caso contrário, estaria sendo negado o direito da 

adversa com a produção de prova cabível e essencial para a solução da 

questão, violando os princípios constitucionais. O procedimento legalmente 

previsto para a realização de perícia grafotécnica não é compatível com 

esse do Juizado. Com isso, falta um pressuposto processual para a 

apreciação da lide, qual seja, a competência do juízo. Isso posto, EXTINGO 

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO, 

por necessidade de realização de prova pericial grafotécnica, o que é 

inadmissível em sede de Juizado Especial Cível, com fundamento nos arts. 

3º e 51, II, da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 267, IV, do CPC/NCPC, art. 485, IV. 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as 

baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, 

art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença 

nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª 

Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão da Juíza de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO o projeto de sentença 

proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Jauru/MT, 20 de abril e 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-13.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

DEMERVAL DAVID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYDY ROBERTA BOTON OAB - MT20209/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 COMARCA DE JAURU 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA AVENIDA RUI BARBOSA, 271, 

CENTRO, JAURU - MT - CEP: 78255-000 Processo n. 

1000014-13.2018.8.11.0047 REQUERENTE: DEMERVAL DAVID 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo 

como partes DEMERVAL DAVID e TELEFONICA BRASIL S/A, em que, 

durante AUDIÊNCIA, essas firmaram acordo, pendente apenas de 

homologação. É o necessário. Decido. Em audiência de conciliação a 

requerida ofereceu proposta de acordo, a qual foi aceita pelo autor (id. 

12590605), nos seguintes termos: “Cancelamento do contrato nº 

0223835194; Cancelamento da linha nº 65 99677-9548; Isenção de multa 

contratual; Cancelamento dos débitos discutidos nesta lide; Exclusão do 

nome do autor dos órgãos de proteção ao credito SPC/SERASA em até 30 

dias; Indenização no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a 

ser depositado na conta Corrente de nº 15.952-2, Agencia 2214-4, Banco 

do Brasil da cidade de Jauru-MT, titular Demerval David, CPF nº 

298.588.361-04, em até 60 dias a contar da data da audiência de 

conciliação (03/04/2018), e em caso de não pagamento aplicação de multa 

de 50% sobre o valor acordado”. Isso posto e considerando que em 

havendo transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua 

validade e eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 
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transatores são titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, ausente qualquer 

impedimento ou ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, 

HOMOLOGO-O para que produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, 

art. 22, parágrafo único - e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – 

CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, “b”. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o acordado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Não 

sendo o caso de aguardar eventual cumprimento da transação, arquive 

imediatamente – CNGC, art. 915. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, arquive os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, 

bem como Intimação das partes e de seus patronos – CNGC, art. 914 e 

Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no XII Encontro em 

Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão da Juíza de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

Vistos. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010026-98.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI SATIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JAURU 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA AVENIDA RUI BARBOSA, 271, 

CENTRO, JAURU - MT - CEP: 78255-000 Processo n. 

8010026-98.2017.8.11.0047 REQUERENTE: VANDERLEI SATIL 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por VIVO S.A., no prazo de 5 

(cinco) dias, dirigida ao juiz, com alegação de omissão. É o relato do 

necessário. Decido. Cabível a oposição de recurso embargos de 

declaração com indicação/alegação de omissão, interposto por escrito e 

no prazo legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 

9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem 

permitem o seu conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo 

para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação 

dada pela Lei n. 13.105/2015. 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, passo à análise. O recurso de 

embargos de declaração tem fundamentação vinculada pela legislação 

processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., destinando-se a esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e 

corrigir erro material, em regra, contra qualquer decisão judicial – NCPC, 

art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados Especiais Cíveis, com 

regra especial expressa, contra sentença ou acórdão - Lei n. 9.099/1995, 

art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015 -, sendo possível 

a correção dos erros materiais de ofício. A parte interpôs recurso de 

embargos de declaração, porque irresignada com a sentença de mérito 

proferida a qual condenou em indenização por dano moral, sob alegação 

de omissão por não fundamentar a existência dos danos. Verifica-se que 

não merece prosperar a alegação de omissão, posto que na sentença 

embargada consta tópico especifico a respeito dos danos a serem 

indenizados, bem como trata-se de dano in re ipsa, negativação indevida. 

Isso posto, RESOLVO O MÉRITO, CONHEÇO DOS EMBARGOS, e porque 

NÃO demonstrou qual a omissão da decisão recorrida, NEGO 

PROVIMENTO. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO o projeto 

de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Jauru/MT, 20 de abril e 2018. Angela Maria Janczeski Góes 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010275-88.2013.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMERINDO DOS SANTOS NETO OAB - MT0003910A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TNL PCS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT0014099A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

FERNANDO FERREIRA DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO)

ERICO ADRIANO ROSSETTO POLIZZELI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

8010275-88.2013.8.11.0047; Valor causa: R$ 24.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DE 

IMAGEM]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: VALDINEI DA 

SILVA SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: TNL PCS S/A Vistos. Trata-se de 

ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentada por VALDINEI DA 

SILVA SOUZA em face de TNL PCS S/A. No curso da demanda, a 

executada comprovou o deferimento do processamento da recuperação 

judicial (20/06/2016), bem como a aprovação e posterior homologação do 

plano de recuperação judicial pelo juiz da 7ª Vara Empresarial do Rio de 

Janeiro em 08/01/2018, o qual foi publicado em 05/02/2018. Consoante 

documentos juntados, o plano de recuperação judicial promovido pela 

executada foi aprovado e homologado, acarretando a novação da dívida, 

constituindo novo título executivo judicial, nos termos do que dispõe o art. 

59, caput e § 1º, da Lei nº 11.101/2005. Diante da novação e constituído 

novo título executivo, se sujeita o crédito objeto da ação de cobrança ao 

plano de recuperação da empresa, sendo que as execuções individuais 

ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas e não apenas 

suspensas. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “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. 

(STJ - REsp: 1.272.697 - DF, Relator: Min. Luis Felipe Salomão, Quarta 

Turma, DJ: 02/06/2015, Data de Publicação: DJe 18/06/2015). Assim, se a 
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novação extingue a dívida anterior, a recuperanda encontra-se vinculada 

ao novo débito para pagamento nos prazos indicados no plano 

homologado. Em outros termos, extinta a obrigação representada pelo 

título executado nestes autos, de rigor a extinção do processo por 

ausência de interesse processual por fato superveniente. Ante o exposto, 

sendo esta magistrada incompetente para dar prosseguimento a presente 

execução/cumprimento de sentença, JULGO EXTINTO O FEITO, com 

fundamento nos artigos 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e art. 

51, inciso IV, da Lei 9.099/95. No mais, defiro o desbloqueio de valores 

constritos nas contas bancárias mantidas pela empresa executada (id 

5382728), e determino a sua liberação em favor da executada mediante 

alvará eletrônico. Fica autorizado o levantamento por seu (a) procurador 

(a), desde que munido (a) de poderes especiais, ou pela própria parte, 

caso assim requerido. Na hipótese de expedição de alvará em nome do 

procurador(a), deverá a Secretaria expedir e encaminhar carta à parte 

autora, dando-lhe ciência do montante levantado. O alvará deverá ser 

expedido imediatamente, independentemente da efetiva comunicação à 

parte. Oportunamente, e após a comprovação do levantamento, 

ARQUIVE-SE o feito com as baixas necessárias, inclusive na distribuição. 

Jauru-MT, 18 de abril de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de 

Direito (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-96.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DOS SANTOS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/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 COMARCA DE JAURU 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA AVENIDA RUI BARBOSA, 271, 

CENTRO, JAURU - MT - CEP: 78255-000 Processo n. 

1000002-96.2018.8.11.0047 REQUERENTE: GILBERTO DOS SANTOS 

NEVES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º 

do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, movida por GILBERTO DOS SANTOS NEVES em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A. Fundamento e Decido. Nesse 

quadrante processual e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz 

na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Afasto 

a preliminar de ausência de interesse processual, já que não há dúvida 

que a parte autora tem direito a vir a juízo pleitear aquilo que entende 

devido e ser de direito (art. 5º, incisos II e XXXV, CRFB/88), bem como 

dada a resistência à pretensão e a adequação da via eleita. Este se traduz 

pela não espontaneidade da parte adversa em aceitar a pretensão autoral, 

aliada à necessidade do provimento jurisdicional para solução do litígio - 

composto do binômio necessidade/utilidade. Considerando-se que a parte 

adversa resistiu à pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em 

consequência, a lide, conclui-se então que está possui interesse 

processual. Passo a análise do mérito. Pelo que se extrai da inicial, e dos 

documentos que acompanham, aduz a parte reclamante que teve seu 

nome inscrito nos órgãos restritivos de crédito, por um débito de 

responsabilidade da parte reclamada, não possuindo nenhum débito em 

aberto capaz de ensejar a referida negativação. Trouxe prova de suas 

alegações. Por outro lado, na peça contestatória, a parte ré defende que 

não houve qualquer conduta irregular praticada, inexistindo 

responsabilidade reparatória, uma vez que, há contrato inadimplido. 

Argumenta que não há comprovação dos supostos danos morais sofridos 

pela parte autora e que os fatos não passaram de mero aborrecimento. 

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 

alegações genéricas. Ademais a reclamada não trouxe aos autos nenhum 

número de contrato, extrato, faturas, ou áudio de ligação de contratação, 

não tendo comprovado os débitos cobrados. 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. Ao lado disso, não merece guarida o 

seu pedido de aplicação da súmula 385 do STJ no presente caso, 

conforme devidamente comprovado pela parte autora em sede de 

impugnação, as negativações preexistentes estão sendo discutidas 

judicialmente - Processo nº 1000001-14.2018.8.11.0047 – comarca de 

Jauru-MT, aguardando sentença - Nesse sentido, tem manifestado as 

Turmas Recursais: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO 

DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A RÉ. SUPOSTA FRAUDE NA 

CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA POSTULANDO A REPARAÇÃO 

EXTRAPATRIMONIAL. CABÍVEL. NA ESPÉCIE, TRATA-SE DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DECORRENTE DE FRAUDE, PORTANTO, A 

CONTROVÉRSIA SE ENCONTRA FORA DO ÂMBITO DA SÚMULA 385 DO 

STJ. CONQUANTO A INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE 

INADIMPLENTES SEJAM UM DIREITO SUBJETIVO DA ENTIDADE CREDORA, 

NO EXERCÍCIO REGULAR DE SEU DIREITO, ESTA INSCRIÇÃO DEVE TER 

ORIGEM REAL, O QUE NÃO SE DEMONSTROU NO CASO EM TELA. 

CABERIA A RÉ PROVAR A OCORRÊNCIA DA CULPA EXCLUSIVA DA 

VÍTIMA, QUAL SEJA, A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO EM NOME DA 

AUTORA, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. SEQUER TROUXE AOS 

AUTOS QUALQUER CONTRATO, SEJA ASSINADO PELA AUTORA, SEJA 

POR OUTRA PESSOA. DANO MORAL CONFIGURADO. (TJ-RJ - APL: 

00315620920118190205 RJ 0031562-09.2011.8.19.0205, Relator: DES. 

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS BITENCOURT, Data de Julgamento: 

17/12/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 19/12/2014) No tocante ao dano moral, não há olvidar que, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. O contexto retratado nos autos indica postura da ré suficiente para 

gerar ofensa à honra. Desta feita, o dissabor experimentado ultrapassou 

os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, lesão a sua 

dignidade. Via de consequência procede à pretensão de condenação da 

parte reclamada no pagamento de indenização por dano moral à parte 

autora, ao passo que inseriu indevidamente seu nome nos órgãos 

restritivos que inviabilizou o seu acesso ao crédito no comercio local, 

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 n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal 

responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do risco do 

empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: 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 
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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. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. No 

tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Quantum arbitrado que deve considerar os princípios atinentes à matéria e 

às particularidades do caso concreto. Ante o exposto, por tudo que dos 

autos consta, RESOLVO O MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na exordial para: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO 

o nome do autor dos registros/banco de inadimplentes (SPC, SERASA), 

relacionado ao débito objeto da presente ação; Determino que esta 

Secretaria OFICIE, com URGÊNCIA, o responsável pelo registro/banco de 

dados. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito em questão R$ 84,95 

(oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), devendo a reclamada 

abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em 

julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao triplo do 

importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a parte Ré a 

COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 

4.000,00 (quatro 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. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO o projeto 

de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Jauru/MT, 20 de abril e 2018. Angela Maria Janczeski Góes 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-14.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DOS SANTOS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JAURU 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA AVENIDA RUI BARBOSA, 271, 

CENTRO, JAURU - MT - CEP: 78255-000 Processo n. 

1000001-14.2018.8.11.0047 REQUERENTE: GILBERTO DOS SANTOS 

NEVES REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 

9.099/1995. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, movida por GILBERTO DOS SANTOS 

NEVES em desfavor de L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME. Fundamento e 

Decido. Nesse quadrante processual e à luz dos poderes de direção 

conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido 

e passo a julgar antecipadamente a lide. Defiro a preliminar de retificação 

do endereço da parte requerida, para constar conforme peça 

contestatória: Rua Moacir de Arruda Camargo, nº 1527 – Vila Isabel Marin, 

na cidade e comarca de Birigui/SP. Passo a análise do mérito. Pelo que se 

extrai da inicial e dos documentos que acompanham, verifico que a parte 

reclamante teve seu nome inscrito nos órgãos restritivos de crédito, por 

um débito de responsabilidade da parte reclamada. Por outro lado, na peça 

contestatória, a parte ré defende que não houve qualquer conduta 

irregular praticada, inexistindo responsabilidade reparatória, haja vista a 

aquisição de uma Coleção de Livros Evangélicos, no valor de R$ 890,00 

(oitocentos e noventa reais), não adimplido. Argumenta que não há 

comprovação dos supostos danos morais sofridos pela parte autora e que 

os fatos não passaram de mero aborrecimento. 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 contestar genericamente 

os fatos. A reclamada afirma que houve a aquisição de uma Coleção de 

Livros Evangélicos, no valor de R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais), 

pelo autor, sendo adimplido apenas a primeira parcela, para tanto anexa 

áudio no id. 12280432. Contudo, o áudio anexado pela requerida não 

possui força probatória, já que o mesmo se encontra “cortado”/incompleto, 

não possuindo nenhuma confirmação de dados, nome completo ou 

documentos pessoais, apenas informação de endereço em cidade diversa 

da apresentada pelo autor na exordial. Restou demonstrada a falha e a 

abusividade na prestação de seus serviços. Assim, não comprovada a 

legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito oriundo 

da negativação indevida e a reparação pelos danos suportados é medida 

que se impõe. No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há 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. Desta feita, o dissabor experimentado ultrapassou 

os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua 

dignidade. Via de consequência procede a 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 inviabilizou o seu acesso ao crédito no comercio local, 

caracterizando o dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a 

prova da sua ocorrência. Destaco que a sistemática da responsabilidade 
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civil, nas relações de consumo é a de que responde o fornecedor de 

produtos e/ou de serviços independentemente da verificação de culpa, 

pelos danos causados aos consumidores, decorrentes de fatos do 

produto e/ou do serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas 

na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal 

responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do risco do 

empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: 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. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. No 

tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Quantum arbitrado que deve considerar os princípios atinentes à matéria e 

as particularidades do caso concreto. Ante o exposto, por tudo que dos 

autos consta, RESOLVO O MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na exordial para: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO 

o nome do autor dos registros/banco de inadimplentes, relacionado ao 

débito objeto da presente ação, Determino que esta Secretaria OFICIE, com 

URGÊNCIA, o responsável pelo registro/banco de dados. - DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA do débito em questão R$ 801,00 (oitocentos e um reais), 

devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a 

partir do trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte 

equivalente ao triplo do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a 

parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de dano moral, o 

valor de R$ 4.000,00 (quatro 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. - DETERMINO a 

retificação do endereço da requerida, para constar conforme peça 

contestatória: Rua Moacir de Arruda Camargo, nº 1527 – Vila Isabel Marin, 

na cidade e comarca de Birigui/SP Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO o projeto 

de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Jauru/MT, 20 de abril e 2018. Angela Maria Janczeski Góes 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-38.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA CRISTINA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JAURU 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA AVENIDA RUI BARBOSA, 271, 

CENTRO, JAURU - MT - CEP: 78255-000 Processo n. 

1000131-38.2017.8.11.0047 REQUERENTE: MAIARA CRISTINA ALVES 

DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interposto por TELEFONICA BRASIL S.A., no prazo de 5 

(cinco) dias, dirigida ao juiz, com alegação de omissão. É o relato do 

necessário. Decido. Cabível oposição de recurso embargos de declaração 

com indicação/alegação de omissão, interposto por escrito e no prazo 

legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 

9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem 

permitem o seu conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo 

para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação 

dada pela Lei n. 13.105/2015. O recurso de embargos de declaração tem 

fundamentação vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, 

art. 48 e ss., com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 

1.022 e ss., destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em 

regra, contra qualquer decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo 

perante os Juizados Especiais Cíveis, com regra especial expressa, 

contra sentença ou acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com 

redação dada pela Lei n. 13.105/2015 -, sendo possível a correção dos 

erros materiais de ofício. A parte interpôs recurso de embargos de 

declaração, porque irresignada com a sentença de mérito proferida a qual 

condenou em danos morais, sob alegação de omissão por não 

fundamentar a existência dos danos. Verifica-se que não merece 

prosperar a alegação de omissão, posto que na sentença embargada 

consta tópico especifico a respeito dos danos a serem indenizados, bem 

como trata-se de dano in re ipsa, negativação indevida. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO, CONHEÇO DOS EMBARGOS, e porque NÃO 

demonstrou qual a omissão da decisão recorrida, NEGO 

PROVIMENTO/NÃO ACOLHO. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 
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submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO o projeto 

de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Jauru/MT, 20 de abril e 2018. Angela Maria Janczeski Góes 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-72.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CADELARIA KUCHUI SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JAURU 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA AVENIDA RUI BARBOSA, 271, 

CENTRO, JAURU - MT - CEP: 78255-000 Processo n. 

1000174-72.2017.8.11.0047 REQUERENTE: ANA CADELARIA KUCHUI 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo como 

partes ANA CADELARIA KUCHUI SANTOS e VIVO S/A. DECIDO. Existindo 

preliminar suscitada. Enfrento-as. As alegações apresentadas pela parte 

adversa, como motivo para a extinção do processo, se confundem com o 

mérito da ação e serão analisadas em momento oportuno. Passo a análise 

do mérito. Sustenta a parte reclamante que seu nome foi indevidamente 

inserido nos bancos de dados de restrição ao crédito por um débito que 

desconhece. Aduz, outrossim, que tais fatos lhe causaram danos morais. 

Opondo-se à pretensão reparatória, a parte reclamada afirma que o débito 

existe, decorrendo de legitima contratação e cessão de crédito e que o 

encaminhamento dos dados cadastrais da parte reclamante aos cadastros 

de consumidores inadimplentes configura exercício regular de direito. Em 

análise aos documentos anexados entendo que não assiste razão à parte 

autora. Pelos documentos anexados à contestação, em destaque faturas 

e extratos de utilização, dessume-se incontroverso o direito da reclamada 

de cobrar os valores em questão, cujos débitos são relativos aos serviços 

contratados, o que justificou o encaminhamento do nome e CPF da parte 

reclamante ao rol de inadimplentes. Estando em aberto os valores, a 

inclusão do nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de restrição ao 

crédito configura-se exercício regular de direito. E por qualquer ângulo que 

se analise a questão, se evidencia a má-fé da parte reclamante que, na 

sua ânsia de auferir renda fácil, com objetivo de ser premiada com a 

condenação da parte reclamada ao pagamento de danos morais, deturpa 

os fatos, se aproveitando da gratuidade processual na primeira instância, 

litigando de má-fé, abarrotando o Poder Judiciário com lides temerárias, em 

prejuízo à coletividade. Demonstrada a existência do débito, não havendo, 

por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado, ao contrário, 

havendo evidência que a conduta da reclamada nitidamente configura 

exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a parte 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, justificado o 

encaminhamento do nome da parte reclamante aos cadastros da Serasa e 

do SPC. Da mesma forma, 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. Desse modo, com lastro nas provas produzidas, 

reconheço a litigância de má-fé da parte autora, que agiu com 

deslealdade. Com escopo inibitório, condeno a reclamante ao pagamento 

de multa de 9 % do valor atualizado da causa, consoante autoriza o art. 81 

do Código de Processo Civil. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. 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% (nove por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como nas custas 

processuais e honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento), 

sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95. À submissão da 

Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO o projeto de sentença 

proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Jauru/MT, 20 de abril e 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Comarca de Juscimeira

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. º 017/2018/DF

O Doutor ALCINDO PERES DA ROSA–MMº. Juiz de Direito desta Comarca 

de Juscimeira, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando a orientação contida no Ofício Circular nº 17/2015-CRH, 

versando sobre procedimentos a serem adotados quanto a nomeação de 

servidores para o exercício de cargos em comissão;

RESOLVE:

EXONERARa senhora Loyne Borges Andrade, portadora do RG Nº 

1957363-4 SSP/MT, CPF nº 016.860.501-51, (matrícula TJ/20415), 

nomeada pela portaria nº 069/2015/DF, de 9/12/2015 para exercer o cargo 

em comissão Assessor de Gabinete I (PDA-CNE-VII), com efeitos a partir 

de 23/4/2018,

Publique-se. Registre-se. Juscimeira, 23 de abril de 2018.

Alcindo Peres da Rosa. Juiz de Direito

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42935 Nr: 770-36.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FOCKINK INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTO ZANIN NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENERI LUIZ SCORSATO - 

OAB:16820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da Parte Autora para, no prazo legal, 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça,através de 

emissão de guia no site deste Tribunal, para efetivo cumprimento do 

mandado de Penhora, Intimação e Citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21479 Nr: 594-67.2012.811.0048

 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: HELIO CAVALCANTI GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAILTA REZENDE SILVA, REINALDO ALVES 

MENDES, ALBERTINO GOULART FIGUEIREDO, CECÍLIA BONIFÁCIO 

CARRIJO FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES DANILO LOPES LEITE - 

OAB:5270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A

 INTIMAÇÃO do advogado da Parte Autora para, no prazo legal, 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça,através de 

emissão de guia no site deste Tribunal, para efetivo cumprimento do 

mandado de Penhora, Intimação e Avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35270 Nr: 825-21.2017.811.0048

 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: ALDAIR COSTA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 
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CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43306 Nr: 947-97.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN, VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:166.496, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Já que atendidos os requisitos do artigo 260 do novo Código de 

Processo Civil, cumpra-se, na forma ordenada, servindo a cópia da carta 

precatória de mandado.

2. Após, devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, baixas e 

anotações de estilo.

3. Comunique-se o juízo deprecante.

Juscimeira-MT, 24 de abril de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 31918 Nr: 1136-46.2016.811.0048

 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: VANDER MÁRCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE SANTINI DA SILVA, JOÃO 

SANTINI NETO, VERA APARECIDA SANTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JASSIO APARECIDO MARTINS 

CARVALHO - OAB:14520, JÉSSICA DA SILA J. CAETANO - 

OAB:24186-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDVANIA OLIMPIO DA SILVA 

SANTINI - OAB:18460/O

 Vistos.

1. Diante da informação contida no petitório de Ref: 62 intime-se 

pessoalmente a parte requerida João Santini Neto, para que constitua 

novo patrono nos autos, no prazo: 15 (quinze) dias.

2. Após, 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 15 (quinze) dias, as provas que pretendem produzir, 

sob pena de preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, com 

alusão ao julgamento antecipado de lide.

3. Após decorrido o prazo supra assinalado, venham-me conclusos para 

deliberações.

4. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 09 de abril de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 25311 Nr: 1025-33.2014.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEISIANE SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GEISIANE SILVA SANTOS, Cpf: 

04268163158, Rg: 1750677-8, Filiação: José Ferreira dos Santos e Luzia 

Soares da Silva, data de nascimento: 23/07/1988, brasileiro(a), natural de 

Juscimeira-MT, solteiro(a), doméstica, Telefone (66) 9630-2821. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO 

GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, vem 

respeitosamente perante Vossa Excelência oferecer D E N Ú N C I A 

contra GEISIANE SILVA SANTOS, brasileira, convivente, filha de José 

Pereira dos Santos e Luzia Soares da Silva, nascida em 23/07/1988, 

natural de Juscimeira/MT, residente e domiciliada em uma fazenda próxima 

ao Posto Serrano (sentido Jaciara/MT à Cuiabá/MT), pela prática dos 

seguintes fatos delituosos: No dia 17 de outubro de 2014, por volta das 

13:00 horas, neste município e Comarca de Juscimeira, a denunciada 

GEISIANE SILVA SANTOS, prevalecendo-se das relações domésticas, 

com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal da vítima João 

Vitor dos Santos Reis, causando-lhe as lesões descritas no laudo de 

exame de corpo de delito de f. 10/18 dos autos. Com efeito, consta nos 

autos que na indigitada data, o Conselho Tutelar deste município foi 

acionado pela Polícia Militar, ante informação de terceiros de que na região 

próxima ao balneário SESC havia uma criança correndo, supostamente 

fugindo de uma mulher, abrigando-se, logo em seguida, na casa de uma 

família vizinha. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JUSCIMEIRA. Apurou-se, também, que ao 

chegar no local dos fatos, o Conselho Tutelar encontrou a denunciada, de 

modo que esta afirmou ser madrasta do menor João Vitor e que realmente 

havia agredido-o com um cinto dobrado, ressaltando, ainda, que possuía 

autorização do pai da criança para colocá-lo de castigo e bater sempre 

que necessário. Diante de tais fatos, o Conselho Tutelar conduziu a 

denunciada e a vítima até a Delegacia de Polícia Civil, ocasião em que fora 

registrado Boletim de Ocorrência, bem como encaminhado o menor para 

realização de exame de corpo de delito, ante os visíveis hematomas. 

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

denuncia GEISIANE SILVA SANTOS, como incursa nas disposições do 

artigo 129, § 9º, do Código Penal, razão pela qual requer seja a presente 

inicial recebida, registrada e autuada, citando-a para apresentar resposta 

preliminar (art. 396 CPP) e se ver processar, prosseguindo-se nos demais 

termos e atos processuais, tudo com observância das regras insculpidas 

no art. 394 e seguintes do Código de Processo Penal, devendo ao final ser 

condenada. Requer-se, por fim, a intimação da testemunha arrolada a 

seguir para oportuna oitiva, sob as penas da lei. Rol de testemunhas: 1. 

Edvaldo Francisco dos Anjos (fls. 08); 2. Luiz Antonio dos Reis (fls. 20); 3. 

Hilda Keiko Fujii, Conselheira Tutelar; Juscimeira, 30 de novembro de 2015. 

RHYZEA LÚCIA CAVALCANTI MORAIS - Promotora de Justiça Substituta

Despacho: Vistos.1. Estando o(a)(s) acusado(a)(s) em lugar incerto e não 

sabido, cumpra-se a decisão inicial citando-o(a)(s) e intimando-o(a)(s) por 

edital com prazo dilatório de 15 (quinze) dias (CPP, artigo 361). Se não 

comparecer(em), nem constituir(em) advogado(a)(s), ficarão suspensos o 

processo e o curso do prazo prescricional, tendo em vista que o(s) 

crime(s) fora(m) cometido(s) após a entrada em vigor da Lei nº. 9.271/96, 

isto é, após a data de 17/06/1996.2. Sem prejuízo, expeça-se ofício à 

Secretaria de Segurança Pública do Estado do Mato Grosso, requisitando 

informações a respeito do(a)(s) acusado(a)(s), a fim de que fique 

demonstrado e comprovado que o(a)(s) mesmo(a)(s) não se encontra(m) 

preso(a)(s) dentro dos limites territoriais deste Estado (Súmula 351 do 

STF).3. Após, decorrido(s) o(s) prazo(s) fixado(s) e certificado o 

necessário, ao Ministério Público para manifestação, inclusive acerca de 

eventual necessidade do decreto prisional cautelar do(a)(s) réu(s). Prazo: 

10 (dez) dias.4. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se.Juscimeira - MT, 

28 de Setembro de 2016.Alcindo Peres da Rosa 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, Ésder Oliveira de 

Souza, digitei.

Juscimeira, 08 de junho de 2017

Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 31918 Nr: 1136-46.2016.811.0048

 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024526/4/2018 Página 522 de 598



 PARTE AUTORA: VANDER MÁRCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE SANTINI DA SILVA, JOÃO 

SANTINI NETO, VERA APARECIDA SANTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JASSIO APARECIDO MARTINS 

CARVALHO - OAB:14520, JÉSSICA DA SILA J. CAETANO - 

OAB:24186-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDVANIA OLIMPIO DA SILVA 

SANTINI - OAB:18460/O

 Vistos.

1. Diante da informação contida no petitório de Ref: 62 intime-se 

pessoalmente a parte requerida João Santini Neto, para que constitua 

novo patrono nos autos, no prazo: 15 (quinze) dias.

2. Em seguida, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

3. Após, 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 15 (quinze) dias, as provas que pretendem produzir, 

sob pena de preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, com 

alusão ao julgamento antecipado de lide.

4. Após decorrido o prazo supra assinalado, venham-me conclusos para 

deliberações.

4. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 25 de abril de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43406 Nr: 991-19.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO JOSÉ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Outrossim, desde já, indefiro o pedido liminar veiculado, ante a ausência 

de prova pré-constituída do alegado, eis que tratam de provas unilaterais, 

o que restará comprovado com a angularização processual.

4. Cite-se o(a) requerido(a), na forma postulada, para, querendo, 

responder a ação, no prazo legal, consignando-se no referido mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela autora.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 25 de abril de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43408 Nr: 993-86.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DE FÁTIMA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O, LANNING PIRES AMARAL - OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Outrossim, desde já, indefiro o pedido liminar veiculado, ante a ausência 

de prova pré-constituída do alegado, eis que tratam de provas unilaterais, 

o que restará comprovado com a angularização processual.

4. Cite-se o(a) requerido(a), na forma postulada, para, querendo, 

responder a ação, no prazo legal, consignando-se no referido mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela autora.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 25 de abril de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43409 Nr: 994-71.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA EDILZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Outrossim, desde já, indefiro o pedido liminar veiculado, ante a ausência 

de prova pré-constituída do alegado, eis que tratam de provas unilaterais, 

o que restará comprovado com a angularização processual.

4. Cite-se o(a) requerido(a), na forma postulada, para, querendo, 

responder a ação, no prazo legal, consignando-se no referido mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela autora.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 25 de abril de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43393 Nr: 980-87.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Outrossim, desde já, indefiro o pedido liminar veiculado, ante a ausência 

de prova pré-constituída do alegado, eis que tratam de provas unilaterais, 

o que restará comprovado com a angularização processual.

4. Cite-se o(a) requerido(a), na forma postulada, para, querendo, 

responder a ação, no prazo legal, consignando-se no referido mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela autora.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 24 de abril de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23095 Nr: 1151-20.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: REINALDO GONÇALVES DOS SANTOS, GISELE ROSA 

DA SILVA, GUSTAVO PANIAGO SANTIN, DIONE PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO PANIAGO SANTIN, DIONE 

PORTELA, REINALDO GONÇALVES DOS SANTOS, GISELE ROSA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666, DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:MT-12223, MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - 

OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469, EDVANIA OLIMPIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT18460/O, JOSEANE M. ALVIM PARMIGIANI - 

OAB:OAN/MT18564/, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:MT-12223

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Cumprimento de sentença, com as partes já qualificadas.

2. Requer a parte exequente que seja feita a penhora e remoção de 

veículo automotor pertencente a parte executada, já bloqueado para 

transferência, via Sistema RENAJUD, por ter informação de possível 

sumiço do referido veículo.

 3. Ora, o artigo 835, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil veio a 

permitir, a penhora de veículos de via terrestre, colocando-os como quarta 

opção entre as possíveis de satisfação da dívida.

4. ANTE O EXPOSTO, diante da necessidade assegurar a existência do 

referido bem até a satisfação integral do débito e com base no artigo 835, 

inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, defiro o pedido veiculado pela 

parte exequente à fl. 336/337, para o fim de determinar que o veículo 

penhorado às fls. 338/339 fique em poder da parte exequente, sendo 

nomeada fiel depositária do referido bem.

 5. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 24404 Nr: 530-86.2014.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 

- EPP, FRANCISCO ANTÔNIO DE MOURA, JOAS FERNANDES AGUIAR, 

OTONI DE OLIVEIRA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792, FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A, SILVANA 

PACHECO LEAL - OAB:3714

 Vistos, etc.

1. Trata-se Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por AÇOFER 

INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA em face de JR. CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA, ambos qualificados.

Pugna a parte executada pela liberação parcial em relação aos imóveis 

matriculados nesta Comarca de Juscimeira, com os números de matrícula 

4325 e 4330 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, no que se 

refere aos presentes autos, da seguinte forma: na matrícula 4325 deverá 

ficar gravado apenas o ônus em 505,97 (quinhentos e cinco metros 

quadrados e noventa e sete centímetros); já na matrícula 4330 

permanecerá o ônus de 02 (duas) hectares de terra.

2. É o breve relato. FUNDAMENTO. DECIDO.

Depreende-se dos autos que houve a realização de acordo extrajudicial, 

onde a parte exequente concorda com a liberação das matrículas 

supracitadas dos imóveis dados em garantia da presente execução, 

sendo o referido acordo homologado por sentença.

3. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de fls. 110/111 para determinar a 

liberação parcial das matrículas 4325 e 4330 do Cartório de Registro de 

Imóveis desta Comarca, no que se refere aos presentes autos, da 

seguinte forma: na matrícula 4325 deverá ficar gravado apenas o ônus em 

505,97 (quinhentos e cinco metros quadrados e noventa e sete 

centímetros); já na matrícula 4330 permanecerá o ônus de 02 (duas) 

hectares de terra do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de 

Juscimeira, em favor da parte exequente.

 Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38065 Nr: 2097-50.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDS, AFS, JM, RAS, WFLDCDS, FODS, 

BRSM, SPV, GCBS, RLDA, KLR, DCEDS, NEDS, BET, CSS, MADA, RDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310, REMI CRUZ BORGES - OAB:11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:15694-MT, DANIELA DE OLIVEIRA - 

OAB:17.793, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - OAB:15310, HILARIO AMARAL 

NETO - OAB:20900/O, ISIA MARIA DE FARIA - OAB:7130, JOAO 

RICARDO FILIPAK - OAB:11551/O, MULLENA CRISTINA MARTINS DOS 

SANTOS - OAB:21363, ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - 

OAB:6133-B, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14885/O, REMI 

CRUZ BORGES - OAB:11148-A, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3402

 Vistos.

1. A ré ROMILDA LINS DE ANDRADE, qualificada nos autos, interpôs 

pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, sob a 

argumentação de que é deficiente física, motivo pelo qual afirmou ser 

beneficiária da decisão proferida no Habeas Corpus nº. 143641 do STF (f. 

1063/1064).

A ré juntou fotos e um comprovante de saque em conta (f. 1065/1072).

O Promotor de Justiça manifestou-se contrariamente ao pedido formulado 

pela ré (f. 1085/1086).

Foi o breve relato. FUNDAMENTO. DECIDO.

2. Analisando minuciosamente o pedido, muito embora a ré alegue que é 

deficiente física, a mesma não colacionou aos autos qualquer documento 

hábil, inclusive atestado/laudo médico que comprove que a mesma está 

extremamente debilitada por motivo de doença grave de cumprir a 

segregação cautelar imposta por este Juízo. Pelo contrário, a ré limitou-se 

apenas a colacionar ao feito fotos de uma deformidade/deficiência em sua 

perna direita e em seu pé direito, bem como um comprovante de saque em 

conta, sendo que tais fotos não demonstram que a ré esteja 

impossibilitada de permanecer segredada.

Ademais disso, tem-se que de igual modo o pleito não merece acolhimento, 

uma vez que o Habeas Corpus coletivo nº. 143641 do STF foi taxativo em 

conceder a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar apenas 

para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e 

deficientes.

3. ANTE O EXPOSTO, em sintonia com a opinião ministerial, e nos termos 

dos artigos 311 e seguintes do CPP, bem como, com arrimo no artigo 316 

do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de substituição da prisão 

preventiva pela prisão domiciliar realizado pela ré ROMILDA LINS 

ANDRADE.

4. Ciência ao Ministério Público e à ré ROMILDA LINS ANDRADE acerca da 

presente decisão.

5. Intime-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória, se o 

caso. Cumpra-se com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20289 Nr: 296-12.2011.811.0048

 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: CATXERÊ TRANSMISSORA DE ENÉRGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL GONÇALVES JÚNIOR, SELMA 

VILELLA BORGES GONÇALVES, ANTÔNIO BORGES DAVID, TEREZINHA 

VILELA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADSTON ALMEIDA CABRAL - 

OAB:159.229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA BORGES 

GONÇALVES - OAB:OAB - 14.749

 Vistos

1. Diante da inércia do perito nomeado em fls. 351/352, nomeio o Perito 

Judicial para elaborar Laudo de Avaliação da parte ideal do imóvel ora 

objeto de litígio, situado no Município de Juscimeira/MT, objeto da servidão 

administrativa, descrita, delineada e localizada na petição inicial, o SR. 

ALISSON FERNANDO GOMES LOPES, Engenheiro Agrônomo inscrito no 

CREA/MT sob o nº. 22767, que deverá ser intimado no endereço situado 
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na Rua Ceará, nº. 326, bairro: Vila Planalto em Rondonópolis/MT, o qual 

cumprirá fielmente o encargo que lhe é cometido, independentemente de 

compromisso legal, conforme estipula o art. 466 do NCPC.

2. Intime-se o perito dando-lhe ciência da nomeação e no mesmo ato, para 

que promova o agendamento, desde logo, da data em que a pericia será 

efetuada. Ciente de que o laudo de avaliação deverá ser entregue em 

cartório 20 (vinte) dias após a realização da avaliação.

3. O Sr. Perito deverá apresentar a sua proposta de honorários no prazo 

de 5 (cinco) dias, a contar da sua intimação, devendo as partes serem 

intimadas para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias.

4. Com a chegada do laudo, dê-se vistas às partes para que se 

manifestem e requeiram o que entender de direito.

 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22681 Nr: 727-75.2013.811.0048

 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: EDIMARIO RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CABETTE DE ANDRADE 

- OAB:9889-B, Renato Ocampos Cardoso - OAB:11878-a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8767/MS, ERNESTO BORGES FILHO. - OAB:379/MS, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-a/MT

 Vistos. 1. Diante da inércia do perito nomeado em fls. 82/83 (certidão de 

fls. 95) e tendo em vista que até a presente data não fora realizado a 

perícia médica determinada e a sua concretização é imprescindível, vejo 

por bem, nomear outro expert para a realização deste mister. Assim, 

DETERMINO, pois, desde logo, a realização de Perícia e nomeio perito na 

pessoa do(a) Dr(a). Vanessa Cristina Santini Santana, inscrito(a) no CRM 

nº 9500/MT, tendo como endereço Rua Ibirarema, nº 1977, Centro, 

Jaciara/MT, o(a) qual deverá cumprir escrupulosamente o encargo que lhe 

foi cometido independentemente de termo de compromisso.Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-31.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANI APARECIDA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Execução, com as partes já qualificados nos 

autos. 2. Foi informada a total quitação do débito, consta o pedido do 

arquivamento definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo 

processual. 3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, uma vez que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem 

efeito, por corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos. 4. 

Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). 5. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-16.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

TULCI SCHOTT DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARDOSO LEITAO OAB - MT24140/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO OURO E PRATA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIME BANDEIRA RODRIGUES OAB - RS0041259A (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 tido problemas durante viagem interestadual e não ter sido devidamente 

atendida pela empresa transportadora. 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. Alega a autora que foi de viagem para tratamento de 

saúde em Mato Grosso do Sul na cidade de Mundo Novo ficando com 

familiares que reside naquele local, quando retornava para sua casa no 

dia 13/02/2017 a Autora passou mal durante a viagem, e pediu para o 

condutor do ônibus da Viação Ouro e Prata que parasse na cidade de Rio 

Verde para comprar medicamentos, no que não foi atendida pelo preposto 

da requerida. Diante disso a requerente registrou boletim de ocorrência. 

No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela simples 

análise dos documentos trazidos é possível verificar que os fatos não se 

deram da forma alegada pela autora, que inclusive declara que queria 

descer do ônibus para fumar e não para comprar medicamentos. A 

demais, a requerida, em sede de contestação ratifica a informação de que 

a autora não estava passando mal e sim queria fumar, chegando a invadir 

a cabine do motorista e comprometer a segurança dos demais 

passageiros, devendo ser acatada a sua defesa, pois se a autora tem 

transtornos psiquiátricos, não deveria viajar sem um acompanhante que 

lhe garanta a utilização dos medicamentos controlados que alega fazer 

uso. Nesse diapasão, conclui-se que da documentação juntada não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos alegados 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 TULCI SCHOTT DO AMARAL, em desfavor de VIAÇAO 
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OURO E PRATA S/A., por entender não ter havido danos materiais ou 

morais a serem indenizados, conforme fundamentação supra. 3.2. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº. 9.099/95. 3.3. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias. 3.4. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-39.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NORONHA DEGASPERY FREITAS E CIA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ULTRAGAZ S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO ALVES CANUTO OAB - MG97039 (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de embargos de declaração propostos por 

COMPANHIA ULTRAGAZ S/A, já qualificados, em face da sentença 

proferida, aduzindo, em síntese, que a referida decisão possui 

contradição, por não ter apreciado o pedido contraposto feito pela parte 

requerida, pretendendo assim a sua correção. É o relatório. Fundamento. 

Passo à decisão. 2. Os Embargos de Declaração tal como esculpido no 

Código de Processo Civil possui caráter supletivo e sobretudo periférico, o 

objetivando a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, 

porventura existente na decisão em sentido amplo. Nesse passo, faz-se 

necessário salientar que tal possibilidade se limita às hipóteses de 

correção de vícios de omissão e contradição, haja vista que, sendo 

constatada a ocorrência de obscuridade, seu saneamento importa, 

apenas, o esclarecimento do quanto foi decidido, sem permitir a análise de 

elementos desconsiderados, tampouco a adoção de um, dentre 

posicionamentos conflitantes. Em síntese, o saneamento da obscuridade 

significa mero esclarecimento do julgado. Verifica-se, entretanto, a 

inexistência dos citados vícios na decisão atacada, vez que o embargante 

visa à reconsideração da própria decisão, o que é vedado nesta fase, em 

face do encerramento do ofício jurisdicional do juízo prolator da decisão. 

No caso versando, mesmo na razoabilidade dos argumentos do 

Embargante, o acolhimento dos Embargos de Declaração implicaria em uma 

modificação profunda da decisão. Nesse diapasão, a insatisfação da 

Embargante com a decisão deve ser deduzida na via processual 

adequada, não em sede de embargos de declaração, ausente efetiva 

indicação e caracterização de defeitos materiais na decisão embargada, 

não é possível a aplicação do efeito infringente ao recurso, consoante 

leciona a jurisprudência da Corte Superior: “RECURSO ESPECIAL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE UNIFORMIZAÇÃO 

JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DOS VÍCIOS DO ART. 535 

DO CPC. PRETENSÃO NITIDAMENTE INFRINGENTE. 1. Não se admitem os 

aclaratórios quando a pretensão externada pelo embargante é nitidamente 

infringente, vale dizer, de reforma das conclusões obtidas no julgado. 2. 

Os embargos de declaração não são o meio processual adequado para se 

obter a uniformização de jurisprudência, já que existe, para esta 

pretensão, recurso próprio, de nome semelhante, mas de efeitos 

totalmente diversos: os embargos de divergência. 3. Embargos de 

declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no REsp 1.195.774/ES, Rel. Min. Castro 

Meira, Segunda Turma, DJe 25/3/2011) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO, 

OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - EFEITOS 

MODIFICATIVOS EXCEPCIONALIDADE - IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE – 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I - Os embargos de 

declaração constituem a via adequada para sanar omissões, 

contradições, obscuridades ou erros materiais do decisório embargado, 

admitida a atribuição de efeitos infringentes apenas quando esses vícios 

sejam de tal monta que a sua correção necessariamente infirme as 

premissas do julgado; (...) III - Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. 

EDcl no AgRg no Ag 1364488/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, 

TERCEIRA TURMA, DJe 12/5/2011) Destarte, os embargos de declaração 

devem ser improvidos, uma vez que foram opostos apenas com o intuito 

de modificar a decisão proferido por este Juízo o que, como dito em linhas 

volvidas, não coadunam com a finalidade do recurso em pauta. Revela-se, 

com efeito, na pretensão recursal o visível desiderato de conferir efeito 

modificativo aos manejados embargos declaratórios, o que só é admissível 

em casos excepcionais, não sendo o que se vislumbra nesta decisão 

atacada. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, com fundamento no artigo 

1022, do Novo Código de Processo Civil, conheço dos Embargos, mas 

nego-lhe provimento, determinando o prosseguimento da decisão 

embargada. 3.2. Considerando que não comprovado o manifesto caráter 

protelatório, deixo de condenar o embargante na multa prevista no artigo 

1026, parágrafo segundo, do Novo Código de Processo Civil. 3.3. 

Intimem-se. Cumpra-se a decisão embargada. Alcindo Peres da Rosa Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-60.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Versam os presentes autos sobre reclamação 

de cunho cominatório e condenatório, onde a parte reclamante pretende 

que seja restabelecido o fornecimento de energia elétrica, bem como ser 

indenizada por danos morais por ter sofrido prejuízo em razão de ter tido o 

fornecimento de energia elétrica de sua residência, interrompido, sem o 

pronto restabelecimento, gerando prejuízos à parte autora. 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. Alega o Reclamante que possui em 

seu nome a unidade consumidora de energia de nº 6/9241648-6, de modo 

que sempre pagou suas faturas de energia com pontualidade. Ocorre que, 

no dia 01/02/18 o fornecimento de energia elétrica foi interrompido na 

residência do Requerente, sendo que logo o defeito foi constatado pelo 

mesmo, tendo ocorrido a queda da chave da rede de alta tensão que 

desce para o transformador. Após a interrupção do fornecimento de 

energia elétrica o Requerente passou a ligar para a Requerida para 

informar o ocorrido e pedir o religamento da chave e o restabelecimento de 

energia elétrica, sendo informado desde a primeira ligação, através do 

telefone 0800 6464196, que o problema seria solucionado em até 48 

(quarenta e oito) horas, pois estaria dentro do prazo legal, mesmo o 

Requerente tendo informado que a área rural fica em local de fácil 

localização, que o abastecimento de água se dá por bomba elétrica no 

poço artesiano, desta forma ficariam sem água rapidamente, que no local 

só residem ele e sua esposa, que possuía alimentos congelados em 

freezer, podendo ocorrer o perecimento, a Requerida não compareceu ao 

local para resolução do problema em tempo hábil. Mesmo após todas as 

reclamações, através dos protocolos nº 46722720, 46732470, 46776572, 

46809250, 46836296, 46897947, quando o Requerente informou por 

diversas vezes que estava sem energia por consequência da chave da 

rede de alta tensão ter desarmado, sendo informado pelos atendentes que 

logo a equipe responsável estaria comparecendo na localidade para 

proceder da chave e proceder a o restabelecimento da energia elétrica, 

não sabendo informar o motivo para tanta demora. Em que pese o 

Requerente tenha ligado diversas vezes para a Requerida, o 

restabelecimento de energia elétrica somente foi realizado na data de 

19/02/18, ou seja, após o longo prazo de 19 (dezenove) dias. Da análise 

dos autos, verifica-se que, houve uma má prestação de um serviço, visto 

que não obrou com a devida diligência a Reclamada, uma vez que 

interrompeu o fornecimento de energia elétrica à parte consumidora, não o 

restabelecendo prontamente, demorando de 19 (dezenove) dias para 

restabelecer o referido fornecimento de energia elétrica, gerando prejuízo 

à parte 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 

irregularidade na distribuição da energia elétrica, da qual não tenha dado 

causa, uma vez que é responsabilidade da concessionária a manutenção 

e a verificação do aparato necessário à distribuição da energia até o 
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consumidor final, muito menos poderia a concessionária interromper o 

fornecimento da energia elétrica, por muitas horas, sem a devida 

religação, uma vez que a energia elétrica é considerada como uma 

necessidade básica e fator essencial para a dignidade humana. De outro 

norte, nota-se que a requerida não trouxe nenhuma prova que 

combatesse os documentos coligidos para os autos pela autora, 

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, NCPC), o que não se verificou no caso 

presente, posto que a requerida não logrou êxito em comprovar as suas 

alegações, pelo contrário, admitiu o seu erro no serviço realizado. O dano 

moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem 

jurídico extra patrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: 

vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, 

decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Insta 

salientar, ainda, 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. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

VALMIR PINHEIRO DA SILVA em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para CONDENAR a Reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez 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: 1000042-75.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARIA BRUSTOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos etc., 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 não ter sido 

feita a leitura mensal na unidade consumidora. 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. Antes de adentrar no mérito, analiso a preliminar 

levantada pela requerida, da incompetência do Juizado Especial para 

presente causa, alegando a necessidade de realização de perícia técnica. 

Da analise dos documentos juntados, entendo que a referida preliminar 

não merece prosperar, uma vez que não há a necessidade da realização 

de prova pericial, sendo que as provas documentais já estão nos autos, 

assim, afasto apresente preliminar. Da análise dos autos, verifica-se que a 

parte reclamante CLAUDIA MARIA BRUSTOLIN, alega que é titular da 

Unidade Consumidora 6/153960-0 situada neste Município de 

Juscimeira-MT, sendo que foi surpreendida com o alto valor da fatura 

referente ao consumo do mês de dezembro de 2017, com o valor de R$ 

993,34 (novecentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos), 

correspondente ao consumo de 1856 Kw/mês, valores muito superiores 

aos normalmente pagos. Da documentação juntada aos autos, verifica-se 

que, houve uma má prestação de um serviço, visto que não obrou com a 

devida diligência a Reclamada, uma vez que arbitrou consumo estimado 

gerando uma fatura com valores mais altos do que o normal, gerando 

prejuízo à autora, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

que trago in verbis: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Ademais, o consumidor não pode ser penalizado por 

problemas administrativos da fornecedora, da qual não tenha dado causa, 

uma vez que é responsabilidade da concessionária a realização da leitura, 

a manutenção e a verificação do exato funcionamento dos medidores, não 

podendo passar para o consumidor uma atribuição que é sua, assim, se a 

unidade consumidora não marcava o que realmente era consumido, não 

pode o consumidor arcar, a posteriori, com valor muito além das suas 

posses, muito menos poderia a concessionária interromper o fornecimento 

da energia elétrica, considerada como uma necessidade básica e fator 

essencial para a dignidade humana, como meio de coerção para o 

pagamento de dessa dívida arbitrada pela requerida. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação da cobrança além do 

normalmente consumido, 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. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, proposta por CLAUDIA MARIA BRUSTOLIN, em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A., para: a) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 993,34 

(novecentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos), arbitrado 

pela reclamada, referente ao mês de dezembro de 2017; b) DETERMINAR 

que a Reclamada arbitre consumo, referente ao mês de dezembro de 

2017, resultante da média de consumo dos doze meses anteriores. 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: 1000208-44.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI MARIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO manejada pelo 

BANCO BRADESCO S/A em face de FRANCIELI MARIANA DA SILVA, 

sustentando, em síntese, a existência de excesso de execução. 
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Devidamente intimada 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 pelo 

BANCO BRADESCO S/A em face de FRANCIELI MARIANA DA SILVA, 

conforme fundamentação supra, para determinar o prosseguimento da 

presente execução, conforme os valores apresentados pelo executado. 

3.2. Defiro o pedido da parte exequente para que seja expedido o 

competente alvará judicial para o levantamento dos valores depositados, 

conforme dados bancários colacionados. 3.3. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-69.2016.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAROM MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE ARAUJO OAB - PR0049943A (ADVOGADO)

LUIS GUSTAVO COLANZI OAB - PR69839 (ADVOGADO)

 

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: 1000038-38.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR FERRAZ DE MATTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA KAROLINE DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT21756/O 

(ADVOGADO)

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

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 cominatório e condenatório, onde a parte reclamante pretende 

declaração de inexistência de relação jurídica e débito, referente ao 

contrato n. 0316760729, número de linha (66) 99631-2278, com débito no 

valor de R$ 129,98 (cento e vinte e nove reais e noventa e oito centavos), 

reestabelecimento ao Autor, de sua linha de número (66) 99601-4838, 

firmado através do contrato de número 2140316312, bem como ser 

indenizada por danos morais por ter sofrido prejuízo em razão de ter sido 

interrompido o sinal telefônico em seu estabelecimento comercial, fruto de 

um rompimento da linha telefônica. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, movida por JUNIOR FERRAZ DE 

MATTES, qualificado nos autos, em face de TELEFONICA BRASIL S/A 

(VIVO S/A), alegando, em síntese que possui um plano contratado com a 

operadora Requerida, na linha de número (66) 99601-4838, desde 

02/09/2013, conforme Termo de Adesão e Contratação de Serviços 

anexo, sendo que o Autor perdeu seu aparelho celular no dia 07/10/2017, 

comparecendo no ponto de atendimento da VIVO, no dia 09/10/2017, com 

o intuito de resgatar o número de celular que possuía no chip do aparelho 

perdido, contudo, teve seu pedido negado ante a supostas pendências de 

contas em seu nome, totalizando o valor de R$ 129,98 (cento e vinte e 

nove reais e noventa e oito centavos). Porém, alega que as pendências 

constatadas estão indicando o número de celular (66) 99631-2278, sendo 

este diverso do número que o Autor possuía e do qual desconhece por 

completo. A Reclamada, TELEFONICA BRASIL S/A, em sede de 

contestação não trouxe nenhum elemento para ilidir a pretensão da autora, 

ficando claramente comprovada a má prestação de um serviço, conforme 

art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, 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.” De outro norte, 

nota-se que a requerida não trouxe nenhuma prova que combatesse os 

documentos coligidos para os autos pelo autor, limitando-se a negar 

genericamente os fatos. Ao réu compete o ônus da prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor 

(art. 373, II, CPC), o que não se verificou no caso presente. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extra patrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Trago a baila, o 

posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a 

caracterização do dano moral, como se vê: “Dano moral puro – 

Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas 

relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma 

pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. 

– Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285) Insta 

salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência da 

Egrégia Turma Recursal do nosso estado, para a caracterização do dano 

moral, como se vê: “RECURSO CÍVEL INOMINADO - PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DA 

REDE DE TELEFONIA - ACIDENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 

DANO MATERIAL CONFIGURADO - DANO MORAL MANTIDO - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

responsabilidade pela má prestação de serviços é objetiva e independe da 

existência de culpa, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Restando 

caracterizado a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo 

consumidor, decorrente da falta de manutenção na fiação telefônica, fica 

obrigada a empresa fornecedora dos serviços a repará-lo. Mantém-se o 

valor da indenização por dano moral, se foi fixado dentro dos parâmetros 

da razoabilidade e proporcionalidade.” (nº 552/2011, Dr VALMIR 

ALAPERCIO DOS SANTOS). 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. 
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Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral pela má 

prestação de um serviço por parte da reclamada TELEFÔNICA BRASIL S/A 

(VIVO 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 RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, movida por JUNIOR FERRAZ DE MATTES, em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO S/A), para: a) DECLARAR a inexistência 

de relação jurídica referente ao contrato nº 0316760729, número de linha 

(66) 99631-2278, com débito no valor de R$ 129,98 (cento e vinte e nove 

reais e noventa e oito centavos); b) DETERMINAR o reestabelecimento da 

linha telefônica móvel de número (66) 99601-4838, firmado através do 

contrato de número 2140316312, no prazo de 48 horas, sob pena de 

cominação de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por 

dia de atraso; c) CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por 

danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de 

juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta decisão. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73887 Nr: 1698-32.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELVINO WERBERICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - OAB:14334

 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 de 

5 (cinco )dias, especifique as provas que pretende produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70194 Nr: 1380-83.2016.811.0109

 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: MARCIA PEIXOTO DOS SANTOS AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 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 de 

5 (cinco )dias, especifique as provas que pretende produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66830 Nr: 1106-56.2015.811.0109

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESSÊNCIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

LTDA., Adriana Tirapelle, DANI ANDRÉ TIRAPELLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Antunes Segato - 

OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 ) Intime-se a parte (__) autora (__) ré, para, em 05 dias, manifestar(em)

-se sobre fls. ____;

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75051 Nr: 370-33.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Santana Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 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 Defesa Preliminar, uma vez indicado como 

Defensor do Réu por ocasião da Citação

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61338 Nr: 36-72.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERTULIANO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERTULIANO LEITE, 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. Intimar o Executado do teor da Sentença de fls. 29.

Sentença: Vistos etc.Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda 

Pública Municipal – Marcelândia/MT contra Tertuliano Leite, todos 

qualificados nos autos. À p. 23, a parte exequente, informa que o 

executado quitou o débito tributário para com a fazenda pública, 

consoante certidão negativa de p. 28.Ex positis, JULGO E DECLARO 

EXTINTO o presente processo, nos termos do artigo 794, I, do Código de 

Processo Civil, considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação. 

Condeno o executado ao pagamento das custas e honorários 

processuais. Fixo honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa.Proceda-se o levantamento da penhora, se houver, com as 

cautelas de praxe.Contudo, postula o patrono da parte exequente o 

prosseguimento do feito objetivando o recebimento do crédito oriundo dos 

honorários de sucumbência, assim, INTIME-SE a parte executada, através 

de seu(sua) patrono(a) constituído(a) nos autos, ou, se não tiver patrono 

constituído, pessoalmente para que, no prazo de quinze (15) dias, efetue 

o pagamento dos respectivos honorários de sucumbência, devidamente 

atualizado, conforme cálculos apresentados pela parte credora à p. 23, 

bem como das custas processuais.Após decorrido o prazo de que trata o 

item anterior, caso haja informação de pagamento nos autos e ela não 

tenha originado da parte credora, INTIME-SE esta última para dizer o que 

for de seu interesse, no prazo de dez (10) dias.Se decorrido tal prazo de 

que trata o item anterior sem que haja notícia de pagamento, VOLTE-ME 

estes autos CONCLUSOS para realização da penhora online 

oudeterminação de expedição de mandado de penhora e 

avaliação.Publique-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 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lovania Beatriz 

Zeretzki, digitei.

Marcelândia, 25 de abril de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000028-39.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação da parte autora para tomar 

ciência da petição anexa no ID 11293999

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74125 Nr: 1058-86.2018.811.0111

 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 FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAILON RODRIGUES DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94243/SP, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, atendendo ao disposto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 

911/69.Portanto, uma vez que foram observados os requisitos legais, com 

subsunção no Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO a cautelar de busca e 

apreensão sobre o bem móvel descrito na inicial, que deve ser depositado 

em mãos do preposto da parte autora (que deverá ser identificado no 

mandado e, no termo de depósito, deverá constar inclusive o endereço 

para futura localização).1 - De acordo com o art. 3º, § 14, do Dec.-Lei 

911/69, incluído pela Lei 13.043/2014, "o devedor, por ocasião do 

cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e 

seus respectivos documentos". Contudo, a falta de entrega dos 

documentos não impedirá o cumprimento da diligência.2- Promova-se a 

restrição total do veículo no sistema RENAJUD e a respectiva baixa 

quando efetivada a apreensão do bem, na forma do § 9º do art. 3º do Dec.

-Lei 911/69, incluído pela Lei 13.043/2014.3- Destaco que transcorridos 5 

(cinco) dias após o transcurso do prazo para o regular pagamento integral 

da dívida, serão consolidadas a posse e propriedade do bem no patrimônio 

do credor fiduciário (art. 3º, § 1º e 2º, do Dec. Lei n. 911/69 e STJ, REsp 

1.418.593/MS, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, j. 14.05.2014, pub. 

27.05.14).4- Também do cumprimento da liminar contará o prazo de 15 

(quinze) dias para responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá 

ser utilizado para discutir o valor do débito pago, ainda que a parte 

devedora já tenha depositado a integralidade da dívida;5- Encontrando o 

bem em Comarca distinta da competência desse Juízo, desde já, determino 

que conste no mandado de busca e apreensão a ordem de apreensão do 

bem, independente de distribuição de Carta Precatória, conforme artigo 3º, 

parágrafo 12 do Decreto-Lei 911/69 alterado pela Lei nº. 13.043/14.6- 

DEFIRO os benefícios do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 24 de abril de 

2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52909 Nr: 1040-41.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ORTEGA ZARK ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Rodrigues de 

Carvalho Júnior - OAB:3735 / MT

 Vistos. 1) Homologo a DESISTÊNCIA da oitiva da testemunha Francenildo 

Vieira da Silva, bem como de todas as demais arroladas na resposta à 

acusação (fls. 150), conforme requerido pela defesa, razão pela qual 

requeiro a devolução das cartas precatórias expedidas, independente de 

cumprimento; 2). ABRA-SE vista ao Ministério Público para informar o atual 

endereço da testemunha Leandro dos Santos Rodrigues; 3) SOLICITE-SE 

informações acerca do cumprimento das cartas precatórias expedidas as 

fls. 184 e 186. 4) Após, venham-me conclusos para designação de 

audiência de instrução destinada à oitiva das testemunhas residentes 

nessa Comarca e realização do interrogatório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51367 Nr: 1262-43.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO ARAÚJO DA COSTA - 

OAB:MT/ 15.134, Lázaro José Gomes Júnior - OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que restou infrutífera a Penhora "online" via Sistema 

BacenJud.

Diante do exposto e conforme autorizado pelos termos do art. 203 § 4º do 

NCPC, ABRO VISTA AO Exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, requerendo o que de direito.

___________________________

Rafael Vinícius Silva Koch

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50735 Nr: 618-03.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E R DA SILVA CONFECÇÕES, EDINALVA 

RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os requeridos foram devidamente citados dos termos da 

presente ação, conforme certidão juntada à f. 42, mas deixaram 

transcorrer o prazo sem apresentar contestação nos autos.

Assim, impulsiono o presente feito, intimando a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

legal.

Rafael Vinícius Silva Koch

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53441 Nr: 1544-47.2013.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DIVINA BOHRER YOUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:18.032-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação do 

requerido, tendo em vista a devolução da Carta de Citação (f. 88), 

devendo o autor juntar aos autos a guia recolhida.

________________________________

Rafael Vinícius Silva Koch

Analista Judiciário
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54794 Nr: 969-05.2014.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA TARGANSK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DANTAS SOUZA - 

OAB:16143 MT, RUSSY MAIARA PESOVENTO TEIXEIRA - 

OAB:16048/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação à execução de fls. 111-115 foi protocolada no 

prazo legal.

Impulsiono o feito, abrindo vista a parte autora para que no prazo legal, 

querendo, apresente manifestação à impugnação à execução.

Rafael Vinícius Silva Koch

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35274 Nr: 117-83.2011.811.0111

 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: Eva Hipólito dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária do Cachimbo S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RENATO RAGAZZO 

MACHADO GOMES - OAB:29.517/SP

 Processo nº 117-83.2011.811.0111 (Código 35274)

Classe – Assunto: Usucapião Extraordinária

Requerente: Eva Hipólito dos Santos

Requerido: Agropecuária do Cachimbo

Vistos em correição.

Retifique-se a capa dos autos para constar a advogada dativa nomeada 

em favor da parte autora (fl. 72).

Compulsando os autos verifico que a Agropecuária do Cachimbo ainda 

figura como proprietária registral (fl. 68), de forma que, dispensável a 

emenda da petição inicial para inclusão de eventual interessado – José 

Carlos Alves dos Santos – o qual já foi objeto de citação por edital (fl. 

33/36).

 Posto isso, revogo a decisão de fl. 82/83.

Também foram citados todos os confinantes do imóvel, os quais deixaram 

transcorrer in albis o prazo para resposta.

Resolvidas estas questões processuais, consigno que a atividade 

probatória recairá sobre a demonstração do exercício de posse 

qualificada (mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini), em relação 

à objeto idôneo (imóvel apto à usucapião), por determinado período de 

tempo (CC, art. 1238).

Nesse diapasão, é ônus da parte a comprovação do fato constitutivo do 

seu direito. Para tanto, autorizo a produção de prova testemunhal e 

documental complementar, se for o caso.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de junho de 

2018 às 16h, cuja informação/intimação da testemunha caberá ao 

advogado da parte que a arrolou, nos termos do art. 455 do Código de 

Processo Civil.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 23 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-55.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE COSTA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RECLAMANTE DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 20/06/2018 ÀS 13 HORAS, 

DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O RECLAMANTE NA 

REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-09.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZAGELA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RECLAMANTE DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 01/08/2018 ÀS 13 HORAS, 

DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O RECLAMANTE NA 

REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-09.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZAGELA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO(A) RECLAMADO(A) DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 01/08/2018 ÀS 13 

HORAS, DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O(A) 

RECLAMADO(A) NA REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-91.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ROBISON NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RECLAMADO DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 01/08/2018 ÀS 13:30 HORAS, 

DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O RECLAMADO NA 

REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-91.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ROBISON NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RECLAMANTE DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 01/08/2018 ÀS 13:30 HORAS, 

DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O RECLAMANTE NA 

REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000094-76.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ROBISON NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RECLAMANTE DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 01/08/2018 ÀS 14 HORAS, 

DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O RECLAMANTE NA 

REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-76.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ROBISON NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RECLAMADO DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 01/08/2018 ÀS 14 HORAS, 

DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O RECLAMADO NA 

REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-61.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ROBISON NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RECLAMANTE DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 01/08/2018 ÀS 14:30 HORAS, 

DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O RECLAMANTE NA 

REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-16.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

VENILDE PEDROSO 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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RECLAMANTE DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 07/11/2018 ÀS 13 HORAS, 

DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O RECLAMANTE NA 

REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-16.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

VENILDE PEDROSO 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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RECLAMADO DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 07/11/2018 ÀS 13 HORAS, 

DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O RECLAMADO NA 

REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-98.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

JARILENE DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RECLAMANTE DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 18/07/2018 ÀS 14:30 HORAS, 

DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O RECLAMANTE NA 

REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-98.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

JARILENE DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RECLAMADO DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 18/07/2018 ÀS 14:30 HORAS, 

DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O RECLAMADO NA 

REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-68.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI FRANCISCO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RECLAMANTE DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 18/07/2018 ÀS 15:30 HORAS, 

DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O RECLAMANTE NA 

REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-38.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI FRANCISCO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RECLAMANTE DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 01/08/2018 ÀS 15:30 HORAS, 

DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O RECLAMANTE NA 

REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-23.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

RUDINEI DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RECLAMANTE DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 08/08/2018 ÀS 13 HORAS, 

DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O RECLAMANTE NA 

REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-90.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE REGINA DA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RECLAMADO DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 08/08/2018 ÀS 14 HORAS, 

DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O RECLAMADO NA 

REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-90.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE REGINA DA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RECLAMANTE DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 08/08/2018 ÀS 14 HORAS, 

DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O RECLAMANTE NA 

REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-75.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA JOAQUIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RECLAMANTE DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 08/08/2018 ÀS 14:30 HORAS, 

DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O RECLAMANTE NA 

REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-15.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELITA FRANCISCA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RECLAMANTE DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 15/08/2018 ÀS 13:30 HORAS, 

DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O RECLAMANTE NA 

REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-82.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

TURATTI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT0014599S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS FELIX VIANA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RECLAMANTE DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 15/08/2018 ÀS 14 HORAS, 

DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O RECLAMANTE NA 

REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-67.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE ALVES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RECLAMANTE DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 07/11/2018 ÀS 13:30 HORAS, 

DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O RECLAMANTE NA 

REFERIDA AUDIÊNCIA.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010006-12.2017.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA LEAO 01609741196 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ Numero do Processo: 

8010006-12.2017.8.11.0111 REQUERENTE: ROSANGELA LEAO 

01609741196 REQUERIDO: VANESSA FERREIRA DA SILVA Vistos. 

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Fundamento e Decido. Cuida-se de Reclamação ajuizada por 

Rosangela Leão Lopes-ME-Rosi Modas em face de Vanessa Ferreira da 

Silva, ambas devidamente qualificadas nos autos, pugnando pela 

condenação da reclamada no pagamento do valor de R$ 900,000 

(novecentos reais) devidamente atualizado. Ocorre que, mesmo 

regularmente citado e intimado, a reclamada deixou de comparecer à 

audiência de conciliação e, nem mesmo justificou a sua ausência. Como 

sabe, ao contrário do nosso Código de Processo Civil, a lei que rege os 

processos em trâmite pelos Juizados Especiais, em atenção ao princípio 

maior da tentativa de conciliação, estabelece em seu art. 20 que a revelia 

se dá pela ausência da parte em qualquer das audiências designadas, e 

não pelo não oferecimento de contestação. Diante disso, não nos resta 

dúvida que o requerido é revel, posto que mesmo citado e intimado, deixou 

de comparecer à audiência conciliatória, razão pela qual, aplico-lhe os 

efeitos descritos no artigo 20 da Lei 9.099/95 c/c artigo 344 do Código de 

Processo Civil. Ademais, é importante consignar que não há nos autos 

qualquer justificativa capaz de afastar a confissão ficta, motivo pelo qual 

devem ser tidos como verdadeiros os fatos apresentados pela parte 

autora. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, ACOLHO 

o pedido contido na inicial para condenar a reclamada – VANESSA 

FERREIRA SILVA, devidamente qualificada nos autos, a pagar a 

reclamante a quantia de R$ 900,000 (novecentos reais), devidamente 

atualizada com correção monetária pelo INPC e juros de mora na forma do 

art. 406 do Código Civil, desde a data da citação e, por conseguinte, julgo 

extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Penal. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado. Após, atualize-se o débito e intime-se a parte 

requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias cumprir voluntariamente o 

julgado, sob pena de incorrer em multa de 10% sobre o valor da 

condenação. Não havendo cumprimento voluntário, intime-se o credor 

para, no prazo de cinco (05) dias, proceder a novo cálculo do débito, 

agora incidindo a multa supra referida, bem como indicar bens a penhora. 

Havendo pedido de penhora “online”, conclusos. Caso contrário, 

expeça-se mandado de penhora, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

observar a ordem legal prevista no art. 835 do Código de Processo Civil. 
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Efetivada a penhora, intime-se o (a) Executado(a) da mesma, na pessoa 

de seu advogado ou, na falta deste, na pessoa de seu representante legal 

ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, para, querendo, oferecer 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Ultrapassado o prazo sem 

oferecimento de impugnação, certifique-se nos auto. Após, intime-se a 

requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se tem interesse na 

imediata adjudicação do(s) bem(s) penhorado(s). Havendo interesse, e, 

sendo o valor do(s) bem(s) superior ao débito, deverá ser cientificado da 

necessidade de depositar a diferença em Juízo, ou, havendo interesse, e, 

sendo o valor do(s) bem(s) inferior ao débito, deverá desde logo, 

manifestar interesse no prosseguimento da Execução. Dou esta por 

publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro, intimem-se 

e cumpra-se. Matupá/MT, 05 de setembro de 2017. Suelen Barizon Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010132-96.2016.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIELE CAMILA LIMA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

Autos nº 8010132-96.2016.8.11.0111 Requerente: Andriele Camila 

Ferreira Requerido: Claro S.A. Vistos. Trata-se de Ação de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por Andriele Camila 

Ferreira em face de Claro S.A., ambos qualificados nos autos. Dispenso o 

relatório (art. 38 da Lei 9.099/95). Fundamento e decido. Ausente a 

necessidade de produção de outras provas, julgo antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito (art. 355, I, do CPC). 

Há relação consumerista entre as partes. A parte autora é consumidora, 

enquanto a parte ré é fornecedora de serviços de telefonia e internet, nos 

termos do artigo 2º, caput e 3º, caput, respectivamente, ambos do Código 

de Defesa do Consumidor – CDC. Havendo relação de consumo, e 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, isso porque a parte ré 

está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a 

demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à ré provar a veracidade de seus alegados 

na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as suas assertivas configuram fato 

impeditivo/modificativa/extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, 

II, do CPC. Em suma, a parte autora sustentou desconhecer a origem da 

dívida no valor de R$ 133,59 (cento e trinta e três reais e cinquenta e nove 

centavos) que motivou a negativação de seu nome em 03.01.2015. A 

parte ré contestou a inexistência de relação jurídica, afirmando ter havido 

efetiva contratação de seus serviços por parte da autora (contrato nº 

021/10164303-1). Diante da inversão do ônus da prova e da 

impossibilidade de a parte autora realizar prova de fato negativo, cabia à 

ré demonstrar, de modo idôneo, ter efetivamente realizado o contrato com 

aquela. Entretanto, não o fez. Trouxe aos autos apenas “print screen” 

retirados das telas dos seus próprios computadores, os quais, segundo 

maciça jurisprudência, não são hábeis a comprovar a efetiva 

contratação/utilização dos serviços, ante a unilateralidade e fragilidade de 

tais provas. Senão vejamos: INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO 

MAS IMPROVIDO. 1. INCUMBE AO FORNECEDOR A PROVA DA 

CONTRATAÇÃO E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COBRADOS, NÃO SE 

PRESTANDO A ISSO IMPRESSÕES DE TELAS DE SEUS PRÓPRIOS 

COMPUTADORES. 2. INEXISTENTE A PROVA DA CONTRATAÇÃO E 

FRUIÇÃO, INDEVIDO O VALOR COBRADO E ILEGÍTIMA A INSCRIÇÃO EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES.(TJ-DF - ACJ: 20120710318826 DF 

0031882-70.2012.8.07.0007, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, 

Data de Julgamento: 13/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

15/08/2013 . Pág.: 236)”. Assim, por falta de provas suficientes de que a 

parte autora tenha contraído a dívida que motivou a inscrição de seu nome 

em órgãos de restrição ao crédito, considero inexistente o referido débito 

e, consequentemente indevida a negativa de seu nome a este título. No 

caso em questão, o risco de causar danos a terceiros é inerente às 

atividades exercidas pela ré, especialmente pela ocorrência de fraudes na 

contratação, motivo por que responde civilmente de forma objetiva pelos 

prejuízos causados a outrem. Ademais, a ré é fornecedora e prestadora 

de serviços, estabelecendo relação de consumo, razão pela qual se 

submete às regras do CDC, cujo artigo 14 dispõe que o fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. E, nos termos do artigo 17, 

equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Portanto, em 

se tratando de caso de responsabilidade civil objetiva, a parte ré responde 

pelos danos causados a parte autora, vítima do evento, decorrentes da 

prática de ato ilícito, independentemente de culpa. Em outros termos, basta 

o nexo causal entre a ação e o dano, demonstrados no caso. Verifico 

ainda, no que pertine aos danos morais, que a cobrança e a consequente 

negativação foram indevidas. E que a inscrição nos órgãos de proteção 

ao crédito em janeiro de 2015 não se configura simples aborrecimento. O 

dano moral é presumido em casos tais, consoante unânime entendimento 

jurisprudencial. Insta reforçar que a reparação do dano moral é garantida 

tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo 

art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez 

que, no caso, a parte autora manteve-se negativada por mais de 2 anos, 

por falha da parte ré que, mesmo depois de devidamente informada do 

equívoco manteve-se inerte. 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 à parte autora em 

razão da falha na prestação do serviço efetivado pela parte ré, sendo 

desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois 

o dano se extrai da verificação da conduta. Presentes a conduta 

(cobrança indevida), o dano (negativação) e o nexo causal (a falha na 

prestação dos serviços da parte ré ocasionou à parte autora sua 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito por mais de 2 anos), verifico 

presente o dever de reparação, nos termos do artigo 186 e 927, ambos do 

Código Civil – CC. 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, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o abalo moral experimentado 

pela parte autora, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a parte ré a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos para: a) DECLARAR a 

inexistência do débito no valor R$ 133,59 (cento e trinta e três reais e 

cinquenta e nove centavos), referente ao contrato nº 021/101643033-1 e 

DETERMINAR a imediata exclusão do nome da parte autora dos órgãos de 

restrição ao crédito em virtude desta dívida, caso ainda não 

providenciado. b) CONDENAR a parte ré ao pagamento de indenização à 

parte autora, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à título de 

indenização por danos morais corrigido monetariamente pelo INPC a partir 

desta data (STJ, súmula 362) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

a partir da data do evento danoso (03.01.2015; STJ, súmula 54). Extingo o 

processo com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. OFICIE-SE ao SPC e ao SERASA, para que 

efetuem o cancelamento definitivo. Sem custas processuais e honorários 
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advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Matupá/MT, 06 de 

setembro de 2017. Suelen Barizon Juíza de Direito

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35530 Nr: 649-64.2015.811.0031

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ruberley Gomes Rezende, MAGNORIA GOMES DE 

REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR GOMES DE SOUZA - 

OAB:9228/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:8.123

 Intimo os Procuradores do Embargante Dr. Gilmar Gomes de Souza, e do 

Embargado Dra. Louise Rainer Pereira Gionédis, para no prazo legal 

efetuarem o pagamento das Custas Processuais de fl. 96, no valor de R$ 

413, 40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos)pro rata.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32682 Nr: 739-09.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 Ribeiro Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Batista dos Santos - 

OAB:3.881, Vivian Carla dos Santos Zuchetto - OAB:5.258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16.308-A

 INTIMAÇÃO DA PROCURADORA DA PARTE REQUERIDA DRA. 

ROSANGELA DA ROSA CORREA, para que proceda o pagamento do valor 

506,79 (quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos). Calculo 

juntado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30116 Nr: 29-57.2012.811.0031

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marly Rita Fontana, Gilvandro Fontana, Franciele Beatriz 

Fontana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Possamai Fontana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gildo Capeleto - 

OAB:7288-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o procurador do inventariante, DR. GILDO CAPELETO - OAB/PR. 

29.653 OAB/MT 7.288/A, para carrear aos autos GIA - RETIFICADORA, 

acompanhada de avaliação realizada pela autoridade fazndária, do 

demonstrativo de cálculo feito pela AGENFA/SEFAZ, e comprovante de 

recolhimento do imposto sobre a transmissão causa mortis dos bens 

móveis, imóveis e recursos financeiros do monte, bem como a juntada de 

certidão Negativa de Débitos Estaduais em Mato Grosso. INTIME-SE, ainda, 

a inventariante para se manifestar quanto à petição e documentos de fls. 

60/64.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 60377 Nr: 547-54.2018.811.0090

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANE APARECIDA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVACLIN - SERVIÇOS MÉDICOS E 

HOSPITALARES LTDA, JOSÉ ALBERTO PARDO SAAVEDRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406

 INTIMAÇÃO do advogado da parte requerida para que providencie o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça a fim de que seja 

cumprido o mandado de intimação das testemunhas de defesa na zona 

urbana desta Comarca. Para tanto, deverá retirar a guia junto ao site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminhando a guia 

devidamente paga (original) a Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, nos 

termos do Provimento 07/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 52024 Nr: 972-52.2016.811.0090

 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: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante do exposto, com amparo no art. 300 do Código de Processo 

Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, e DETERMINO que o Município 

de Nova Canaã do Norte/MT a fornecer ao Senhor José Francisco da Silva 

Almeida representando por sua genitora Sergio Oliveira dos Santos, NO 

PRAZO DE 10 (dez) DIAS, os medicamentos: TOPIRAMATO 100 mg, 1 

capsula 2 X ao dia, LEVODOPA/CARBIDOPA 250/25 mg, 3 comprimidos ao 

dia e DEPAKENE 500 mg 1 cápsula de 12/12 horas de uso contínuo, ou 

equivalentes que contenham o mesmo princípio ativo e concentração 

enquanto perdurar o tratamento.Defiro o pedido de prova emprestada dos 

autos cód. 47243.INTIME-SE o Município de Nova Canaã do Norte para 

cumprir a presente decisão, sob pena bloqueio de valores.Para 

cumprimento da medida liminar de tutela urgência, na falta do 

representante legal do Município de Nova Canaã do Norte, INTIME-SE o 

Secretário de Administração do Município ou ainda o Secretário de 

Saúde.CITE-SE o requerido, na pessoa de seu representante legal, 

consignando o prazo de 30 dias para oferecer resposta.OBSERVE-SE, no 

cumprimento do ato citatório, o que dispõe o item 2.3.1.1.2, da CNGC, com 

incluído pelo Provimento nº 08/11-CGJ.CIÊNCIA ao Ministério Público. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.No que couber, SIRVA a presente 

decisão como MANDADO e OFÍCIO.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.Nova Canaã 

do Norte (MT), 11 de julho de 2016.Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63049 Nr: 1105-96.2013.811.0091

 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: CMP, ZMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Roberto Faccin - 

OAB:RO 1453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que de direito no prazo de 05 

dias, sob pena de arquivamento.

Comarca de Nova Ubiratã
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Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58236 Nr: 431-65.2016.811.0107

 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: AIR TRACTOR, INC.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PINESSO AGROPASTORIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO CURTI NATACCI 

- OAB:221683, REINALDO ANIERI JUNIOR - OAB:167138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. OCTAVIO TEIXEIRA 

BRILHANTE USTRA - OAB:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

( ) Cumpra-se a decisão anterior.

(x) Proceda a expedição dos documentos necessários.

( ) Aguarde-se a devolução do mandado/carta precatória/ofício/AR; caso 

necessário, solicite o cumprimento, reiterando e certificando o necessário.

( ) Vista ao MPE.

Intime-se, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65318 Nr: 1877-69.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antônio Nabhan Garcia, MARISA ANGELA 

PARZIANELLO BABHAN GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID ANTUNES DAVID - 

OAB:44355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

( ) Cumpra-se a decisão anterior.

(x) Proceda a expedição dos documentos necessários.

( ) Aguarde-se a devolução do mandado/carta precatória/ofício/AR; caso 

necessário, solicite o cumprimento, reiterando e certificando o necessário.

( ) Vista ao MPE.

Intime-se, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 63194 Nr: 944-96.2017.811.0107

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CB, STB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEFB, VB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSLEINE VIRGÍNIA FERREIRA - 

OAB:16427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ante o trânsito em julgado da decisão de ref. 11, remeta-se os autos a 

Comarca competente.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58392 Nr: 502-67.2016.811.0107

 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: AQUILES MAFINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BANDERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM DE MATOS BORGES - 

OAB:13462/MT, Nilson Jacob Ferreira - OAB:9845/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NEIVO MANFIO - OAB:MT/16.226-B, 

TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-B

 Visto em correição.

Tendo em vista o teor da petição de ref. 46, aguarde-se o trânsito em 

julgado, após nada sendo requerido, certifique-se e arquive-se o feito com 

as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67588 Nr: 612-95.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO MASSOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CAETANO DE SOUZA NETO, PLINIO 

CAETANO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanuza Sagais Roseghini - 

OAB:13.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Presentes os requisitos legais e regulamentares, recebo a missiva.

CUMPRA-SE, conforme deprecado.

Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as nossas homenagens e 

baixas de estilo.

Sirva-se a presente decisão como mandado/ofício.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57260 Nr: 118-07.2016.811.0107

 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): ALTEMIR JOSE ZAMPEZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445/16168MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR 

ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S/A em face de Altemir José 

Zampeze, ambos qualificados nos autos em epígrafe. A inicial veio 

instruída com os documentos de págs. 04/20.

Custas recolhidas à pág. 21/24; Liminar deferida à ref. 04.

À ref. 24 a parte requerente compareceu aos autos postulando pela 

desistência da presente demanda.

 É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que, entre um ato e outro, antes mesmo da 

citação da parte requerida, a parte requerente apresentou pedido 

expresso de desistência da ação, pugnando pela extinção do feito. Nesse 

ponto, urge salientar que, mesmo com a citação (ref. 17), o requerido não 

ofereceu contestação até a presente data, tornando-se desnecessária a 

anuência de sua parte ao pedido de desistência da ação, conforme 

inteligência do art. 485, §§ 4° e 6°, do CPC.

Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação formulado pela 

parte requerente, homologando-o na forma do art. 200, parágrafo único, 

do Novo Código de Processo Civil, e, em consequência, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil.

 Custas pela parte autora (art. 90, NCPC).

Havendo restrição do veículo, providencie as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67547 Nr: 590-37.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: eloane valentim evangelista - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Presentes os requisitos legais e regulamentares, recebo a missiva.

CUMPRA-SE, conforme deprecado.

Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as nossas homenagens e 

baixas de estilo.

Sirva-se a presente decisão como mandado/ofício.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60467 Nr: 1554-98.2016.811.0107

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S A DISTRIBUIDORA E LANCHONETE LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Menegatti - 

OAB:12029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por SE-Distribuidora de Alimentos 

Ltda em face de S A Distribuidora e Lanchonete Ltda-ME, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. A inicial veio instruída com os 

documentos de págs. 15/48.

Custas recolhidas à pág. 51/52; Recebida a inicial (ref. 04).

À ref. 18 a parte requerente compareceu aos autos postulando pela 

desistência da presente demanda.

 É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que, entre um ato e outro, antes mesmo da 

citação da parte requerida, a parte requerente apresentou pedido 

expresso de desistência da ação, pugnando pela extinção do feito. Nesse 

ponto, vale destacar que, não tendo havido citação, torna-se 

desnecessária a anuência da parte requerida ao pedido de desistência da 

ação, conforme inteligência do art. 485, § 4º, do CPC.

Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação formulado pela 

parte requerente, homologando-o na forma do art. 200, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil, e, em consequência, julgo extinto o presente 

feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil.

 Custas pela parte autora (art. 90, NCPC).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 64415 Nr: 1444-65.2017.811.0107

 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: SDH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE RODRIGUES DE ABREU - 

OAB:185765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA, 

ALIMENTOS E ALTERAÇÃO DE NOME, COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, proposta por Salete Dovigi Heurt, em face de Nelson Antonio 

Heurt, ambos devidamente qualificados.

Foi concedida, em parte, a antecipação da tutela (ref. 14).

A parte requerida foi devidamente citada (ref. 33), contudo deixou 

transcorrer in albis o prazo para oferecimento de contestação.

Após, a requerente postulou pela suspensão do feito, tendo em vista que 

as partes estavam em tratativas de conciliação (ref. 34), sendo que tal 

pleito foi deferido pelo Juízo (ref. 36).

Decorrido o prazo estabelecido, a parte autora apresentou petição de 

desistência da ação, pugnando pela extinção do feito sem apreciação do 

mérito (ref. 41).

É o breve relatório. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que, entre um ato e outro, a parte autora 

apresentou pedido expresso de desistência da ação, pugnando pela 

extinção do feito. Nesse ponto, urge salientar que, mesmo com a citação 

(ref. 33), o requerido não ofereceu contestação até a presente data, 

tornando-se desnecessária a anuência de sua parte ao pedido de 

desistência da ação, conforme inteligência do art. 485, §§ 4° e 6°, do CPC.

Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação formulado pela 

parte requerente, homologando-o na forma do art. 200, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil, e, em consequência, julgo extinto o presente 

feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil.

Sem custas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios, ante a não 

triangularização processual.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52990 Nr: 694-68.2014.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE DENZER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:209868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de cumprimento de sentença – execução de título judicial – 

ajuizada por CLARICE DENZER em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, tendo a parte exequente apresentado os cálculos para 

pagamento. Citada, a parte executada concorda com os cálculos 

apresentados pela exequente.

Assim, não havendo impugnação, tendo a autarquia-executada 

concordado com a planilha encartada pela parte exequente, HOMOLOGO, 

por sentença, para que surta os seus jurídicos e regulares efeitos, os 

cálculos apresentados pela parte autora, na forma do artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil vigente.

 Como consequência:

1) REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (art. 535, § 3º, 

NCPC), observado o regramento contido na Resolução 405/2016 do CJF.

2) OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5º da Resolução n.º 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o 

advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber 

por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 

4º, da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato 

antes da apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será 

atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de 

honorários sucumbências ou contratuais) e os demais regramentos da 

Resolução nº 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

3) Condeno a parte executada no pagamento dos honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

4) Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60370 Nr: 1492-58.2016.811.0107

 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): DARCI MARTIM SCHACHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão de Veículo Automotor ajuizada 

por Banco Bradesco Financiamentos S/A em face de Darci Martim 

Schacho, ambos qualificados nos autos em epígrafe. A inicial veio 

instruída com os documentos de págs. 06/28.

Custas recolhidas à pág. 27/28; Liminar deferida à ref. 04.

À ref. 34 a parte requerente compareceu aos autos postulando pela 
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desistência da presente demanda.

 É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que, entre um ato e outro, antes mesmo da 

citação da parte requerida, a parte requerente apresentou pedido 

expresso de desistência da ação, pugnando pela extinção do feito. Nesse 

ponto, vale destacar que, não tendo havido citação, torna-se 

desnecessária a anuência da parte requerida ao pedido de desistência da 

ação, conforme inteligência do art. 485, § 4º, do NCPC.

Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação formulado pela 

parte requerente, homologando-o na forma do art. 200, parágrafo único, 

do Novo Código de Processo Civil, e, em consequência, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil.

 Custas pela parte autora (art. 90, NCPC).

Havendo restrição do veículo, providencie as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55044 Nr: 414-63.2015.811.0107

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO LUIZ BANDERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUILES MAFINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895, MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - OAB:13462/MT, 

Nilson Jacob Ferreira - OAB:9845/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil.Condeno o 

embargante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como 

em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, 

na forma do artigo 82 e 85. § 2º e incisos, do Novo Código de Processo 

Civil.Translade-se cópia da presente decisão para os autos 

principais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Havendo 

recurso, proceda a intimação da parte adversa para apresentar 

contrarrazões, após remeta o feito ao e. Tribunal para recebimento, 

processamento e julgamento.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59124 Nr: 827-42.2016.811.0107

 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: ANDERSON GALVÃO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial, nos 

termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil.Condeno a parte 

vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo 

no montante equivalente a 15% sobre o valor da causa (NCPC, art. 8, §2º 

e incisos), observado as disposições do artigo 98, §3º, do mesmo códex, 

caso seja beneficiário da justiça gratuita.Registre-se. Intime-se, 

cumpra-se.Após o transito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66081 Nr: 2171-24.2017.811.0107

 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: ESDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Preenchidos os requisitos legais, recebo a inicial.

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC).

Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, 

CPC), 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.

Considerando o expresso desinteresse da parte autora na 

autocomposição e/ou na solução consensual do conflito, deixo de 

designar audiência de conciliação.

CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação 

devidamente cumprido – art. 335, inciso III, c.c. art. 231, inciso II, do CPC.

Ciência ao Ministério Público Estadual.

Intime-se.

Cumpra-se, servindo a cópia desta decisão como mandado, ante a 

escassez de servidores nesta Comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59548 Nr: 1063-91.2016.811.0107

 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: CLAIRTON ZANDONAI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 VISTOS.

Trata-se de AÇÃO CIVIL ajuizada por CLAIRTON ZANDONAI DOS 

SANTOS em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe.

 O feito tramitou regularmente, entrementes, as partes entabularam acordo 

extrajudicial e pugnaram pela extinção do feito, mediante pedido de 

desistência da ação.

É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Vale destacar que a parte requerida concordou expressamente com o 

pedido de desistência da ação.

Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação formulado pela 

parte autora, homologando-o na forma do art. 200, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil, e, em consequência, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil.

 Custas pelo autor e honorários advocatícios nos termos acordado pelas 

partes.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se definitivamente os autos com a 

devida baixa.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 53501 Nr: 887-83.2014.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEMIR JOSE ZAMPEZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

INTIME-SE o exequente, por intermédio de seus patronos, via DJE, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste acerca da juntada de ref. 

34 (pág. 100), sob pena de extinção.

Decorrido o prazo in albis, certifique-se e retornem os autos conclusos.

Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52881 Nr: 623-66.2014.811.0107
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 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olerindo Pedro de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARNIVALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE DE OLIVEIRA SILVA 

CAMPOS - OAB:12923/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382/MT, 

Nilson Jacob Ferreira - OAB:9845/MT

 VISTOS.

INTIME-SE o exequente, por intermédio de seus patronos, via DJE, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste acerca do certificado na 

ref. 117, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo in albis, certifique-se e retornem os autos conclusos.

Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53464 Nr: 875-69.2014.811.0107

 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: Ailton Oliveira Ita , ELIZANGELA DE OLIVEIRA ITA DE 

ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A, GUSTAVO SALDANHA SUCHY - OAB:20302/A

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº. 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Requerida, para que efetue , no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

643,85 (Seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 100 ou Ref. 19. Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e 

setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia 

de custas e R$ 237,00 (duzentos e trinta e sete reais), para fins da guia 

de taxa. Fica cientificado que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

"EMISSÃO DE GUIA ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único, Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia (paga) na Distribuição do Fórum de Nova Ubiratã ou pelo 

PEA aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58134 Nr: 391-83.2016.811.0107

 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): ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE NOVA 

UBIRATÃ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331

 Ante todo o exposto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, julgando o mérito da demanda 

com fulcro no artigo 487, I, do NCPC.Sem custas e honorários.Ciência ao 

Ministério Público.Havendo recurso de apelação, intime-se o recorrido para 

apresentação de contrarrazões no prazo legal (art. 1010, §1°, NCPC), 

após remeta-se os autos ao E. TJMT, para juízo de admissibilidade (art. 

1010, §3°, NCPC).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52520 Nr: 398-46.2014.811.0107

 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: EVA ROMANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6014

 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 advocatícios, 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.Havendo recurso de apelação, oportunize a 

apresentação de contrarrazões e após encaminhe-se ao e. TRF1, com as 

homenagens de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Após, com o trânsito em julgado arquive-se com as baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54986 Nr: 393-87.2015.811.0107

 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 ONICE BONRUQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6014

 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 advocatícios, 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.Havendo recurso de apelação, oportunize a 

apresentação de contrarrazões e após encaminhe-se ao e. TRF1, com as 

homenagens de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Após, com o trânsito em julgado arquive-se com as baixas de 

estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010038-97.2015.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

TRATOR M MAQUINAS E PECAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON ALEXANDRE DE MOURA OAB - MT0013055A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR SCHINDLER (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para que no prazo 

de 10 dias, informe o novo endereço da parte requerida, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010074-42.2015.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ELSA MARIA LIBERALESSO FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAIR VANI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ INTIMAÇÃO Expedido por ordem 

do(a) MM. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Dados do processo: 

Processo: 8010074-42.2015.8.11.0107; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ELSA MARIA LIBERALESSO FERRARI Parte Ré: REQUERIDO: ADEMAIR 

VANI . FINALIDADE(S): INTIMAÇÃO DO PROCURADOR DA PARTE 

AUTORA, PARA MANIFESTAR QUANTO AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, 

NO PRAZO DE 05 DIAS. NOVA UBIRATÃ, 25 de abril de 2018. GLAUCIA 

RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ E INFORMAÇÕES: AVENIDA TANCREDO 

NEVES, 1131, CENTRO, NOVA UBIRATÃ - MT - CEP: 78888-000 - 

TELEFONE: (66) 35791227

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55734 Nr: 746-30.2015.811.0107

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LEORI LANIR JAPPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE CARLA MARZOLA DE 

ANDRADE - OAB:8723

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de Pedido de Restituição de Coisa, na qual o autor teve 

apreendido um trator em razão da prática de crime ambiental.

O pedido inicial foi deferido, tendo em vista que os processos 

envolvendos os fatos já haviam sido arquivados pela prescrição.

Entrementes, aportou aos autos o mandado de intimação e restituição 

devidamente cumprido.

É o necessário. Decido.

Tendo em vista a efetividade da medida, sua necessidade, utilidade e 

adequação, entendo que o feito deve ser julgado procedente, para o fim 

de convolar a decisão inicial.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC.

Sem custas e honorários.

P.R.I.C.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68966 Nr: 142-48.2010.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Gouveia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Eustaquio Nunes da Silva, Eslene 

Aparecida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wallace Ribeiro Braga - 

OAB:MT 5.887/B

 Inicialmente, no que toca à defesa apresentada às fls. 104, deixo de 

acolhê-la pois já foram exauridas as hipóteses legais de manifestação do 

executado. Ainda, verifica-se que o executado contesta os cálculos 

apresentados porém não apresenta memorial descritivo indicando quais 

seriam os valores corretos, não observando, assim, o disposto no art. 

917, §3º, do Código de Processo Civil.

Com razão o exequente em sua petição de fls. 102/103, uma vez que o 

bem apresentado às fls. 90 já tinha penhora sobre si decretada, tendo 

apenas sido reavaliado.

Sendo assim, prossiga-se com o cumprimento das determinações 

exaradas às fls. 100.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 67105 Nr: 730-60.2007.811.0106

 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): Moacir José de Souza-ME, Altamiro Gonçalves 

da Silva, Walter Vieira de Souza, Antônio de Lima Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Achilles da Palma e Mello 

Júnior - OAB:MS 5.244

 EXPEÇAM-SE alvarás em favor do exequente para levantamento das 

quantias bloqueadas pelo sistema Bacenjud.

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação sobre o imóvel de matrícula 

18.726, fls. 1262/264.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 67231 Nr: 838-89.2007.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: 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, KÁTIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167.929/SP, Moacir 

Jesus Barboza - OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em tempo. Verifico que o despacho de fls. 239 não observou o contido na 

certidão de fls. 238.

Faz-se necessário a realização dos exames indicados pela perita 

especialista às fls. 213, submetendo-os para apreciação pela mesma.

Sendo assim, INTIME-SE a autora para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

junte aos autos o resultado dos exames indicados às fls. 213.

Com a juntada dos exames, INTIME-SE a perita para que se manifeste, 

caso contrário, INTIME-SE a parte autora pessoalmente e seu advogado 

via DJE para que deem andamento ao feito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 76441 Nr: 876-86.2016.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Valdineusa Rodrigues da Silva, Edivan Alves da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aloísio da Rosa Haas - OAB:MT 

9.038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista tratar-se de exame que demanda procedimentos 

especiais, não sendo realizado pela maioria dos laboratórios, intime-se o 

Laboratório Biocroma – Goiânia/GO, para que apresente proposta de 

honorários e plano de trabalho para a produção da prova em questão. Em 

seguida, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, se 

manifestem sobre a proposta e, havendo concordância e depósito dos 

valores indicados, proceda-se com a exumação e coleta do material, 

independentemente de nova determinação.

Caso as partes não concordem com a proposta do laboratório, deverão, 

no mesmo prazo acima assinalado, indicar outro laboratório ou alternativas 

para a produção da prova, sob pena de devolução da presente carta sem 

o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78465 Nr: 52-59.2018.811.0106

 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: Darcy Rocha Queroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waltene José Moreira, Elzeni Candida de 

Macedo, Vicentina Marques Pereira, Flavio Borges
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 32.799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o processo não foi cumprido em tempo hábil para à 

audiência de conciliação, uma vez que para se realizar o ato citatório se 

faz necessário que a patrona da requerente providencie a quantidade de 

contrafés equivalente ao número de requeridos neste processo, conforme 

certificado às fls. 25 e 29, portanto, REDESIGNO a audiência do dia 

26/04/2018 para o DIA 23 de MAIO de 2018, às 13h00min (Horário de MT).

 INTIME-SE a requerente.

Em seguida, EXPEÇA-SE o necessário para a realização do ato.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77923 Nr: 893-88.2017.811.0106

 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: G MOURA DOS SANTOS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jerônimo David Dias de Campos Neto, 

Terezinha de Rezende David

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão de fls. 58, informando que não há tempo hábil 

para o cumprimento do ato citatório, nos termos dos art. 334 do CPC, 

REDESIGNO a audiência do dia 26/06/2018 para o dia 06 de junho de 2018, 

às 16h30min (Horário de MT).

 INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 72035 Nr: 264-22.2014.811.0106

 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:SP/183.335

 Ciente, porém, de que a realização de estudo técnico pode ser cara e 

demorada e tendo em vista a manifestação da AGU de fls. 352, DEFIRO o 

pedido de habilitação da ANATEL na qualidade de amicus curiae, nos 

termos do art. 138 do Código de Processo Civil, e determino sua intimação 

para que, no prazo de 30 dias, apresente parecer indicando quais os 

padrões de qualidade a que está submetida a ré e se tais padrões estão 

sendo atendidos nesta comarca.Caso não disponha de tais informações, 

deverá indicar quais critérios e eventuais quesitos podem ser 

apresentados a um perito eventualmente nomeado para aferir 

objetivamente o cumprimento dos padrões de qualidade.Nos termos acima 

expostos, declaro saneado o feito.INTIMEM-SE as partes para que se 

manifestem dizendo se pretendem esclarecimentos ou ajustes neste 

despacho, incluindo ou esclarecendo os pontos controvertidos da 

demanda no prazo de 05 dias, conforme art. 357, §1º, do CPC, após tal 

prazo a decisão se estabilizará.

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 73693 Nr: 764-19.2017.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Cardoso da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:MT nº16241

 Vistos.

Com a ausência da Defensoria Pública nesta Comarca de Paranaíta-MT, foi 

nomeado o i. advogado Dr. Abdiel Virgino Mathias de Souza para 

promover a defesa do réu em plenário, interpor eventual recurso contra a 

sentença de pronúncia e de julgamento (fl. 194).

O patrono nomeado aceitou expressamente o encargo à fl. 200.

Dessa forma, INTIME-SE pessoalmente o réu Claudinei Cardoso da Costa 

para informar se deseja recorrer da sentença condenatória, incluso o 

Termo de Apelação.

Caso o réu recorra, dê-se vista ao patrono para apresentação das razões 

recursais no prazo de 08 (oito) dias e, em seguida, dê-se vista ao 

Ministério Público Estadual para apresentação das contrarrazões.

 Às providências. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-86.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO FERNANDES ZAMARCHI DREBES (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 09/07/2018, às 10h20. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 25 de abril de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-40.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR DE SOUZA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora para manifestar nos autos, 

no prazo legal, acerca da correspondência devolvida devidamente juntada 

aos autos (ID. 12910572). Parnaíta-MT, 25 de abril de 2018. Erevelto 

Fernando Eberhardt Brachtvogel Técnico Judiciário - Mat. 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-34.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDELCIO CARLOS BANDEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora para manifestar nos autos, 

no prazo legal, acerca da correspondência devolvida devidamente juntada 

aos autos (ID. 12911470). Parnaíta-MT, 25 de abril de 2018. Erevelto 

Fernando Eberhardt Brachtvogel Técnico Judiciário - Mat. 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-60.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER JEFERSON MIRANDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora para manifestar nos autos, 

no prazo legal, acerca da correspondência devolvida devidamente juntada 

aos autos (ID. 12917983). Parnaíta-MT, 25 de abril de 2018. Erevelto 

Fernando Eberhardt Brachtvogel Técnico Judiciário - Mat. 11.370

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 111703 Nr: 2064-91.2015.811.0028

 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: Fabiele da Silva Santos, HHSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Diego de Arruda Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria - OAB:, Lourival 

Alves Soares - OAB:13468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais para: A) condenar o requerido ao pagamento de pensão alimentícia 

que fixo em 30% (trinta por cento) sobre o valor do salário mínimo vigente, 

equivalentes hoje a R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte 

centavos) que deverá ser depositado em conta bancária a ser aberta pela 

parte autora. B) conceder a guarda definitiva das crianças à autora, 

ressalvado ao réu o direito de visita-las em finais de semana alternados 

com fundamento no art. 1.584, do Código Civil e art. 33 do ECA.Por 

conseguinte, nos termos do art. 32 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, LAVRE-SE o competente termo de compromisso de guarda 

definitiva, assumindo os requerentes a responsabilidade de bem e 

fielmente desempenhar o encargo, sob pena de revogação, nos termos do 

art. 35 do mesmo Diploma Legal. CONDENA-SE ainda o requerido ao 

pagamento das despesas eventuais, no percentual de 50% (cinquenta por 

cento) dos custos das despesas médicas, farmacêuticas, odontológicas, 

etc. Por consequência, EXTINGO o feito com resolução do mérito na forma 

do art. 487, I, do CPC.Isento de custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios ante a hipossuficiência das partes. Publicada em 

audiência, saem os presentes intimados. Às providencias necessárias.Em 

razão da nomeação de advogado para patrocinar a defesa do requerido, 

ARBITRO honorários no importe de 06 URHs, conforme tabela constante 

da Resolução-OAB/MT 96/2007. Expeça-se certidão. Com o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE com as baixas necessárias.Saem os presentes 

devidamente intimados da presente decisão.Nada mais foi dito e nem 

perguntado, razão por que se encerrou a presente audiência, cujo termo, 

após lido, vai devidamente assinado por mim e pelos presentes. KÁTIA 

RODRIGUES OLIVEIRAJuíza de DireitoCLEUBER ALVES MONTEIRO JÚNIOR 

Promotor de JustiçaJOÃO VICENTE NUNES LEALDefensor 

PúblicoRequerente:____________________________________________

______ADVOGADO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 123988 Nr: 2117-38.2016.811.0028

 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: Edymara Diniz Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com tais considerações, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL 

formulado pela autora, com resolução do mérito, forte no art. 487, I, do 

CPC, para condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 

ao pagamento, de uma só vez, das parcelas dos benefícios de 

auxílio-maternidade, no valor de 1 (um) salário mínimo, vigente na época do 

nascimento de seu filho, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros 

nos termos acima especificados.Condeno a parte requerida ao pagamento 

de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por 

cento) sobre as parcelas vencidas, nos termos do Enunciado 111 do STJ. 

Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento de custas, nos termos do 

Enunciado 178 do STJ.Considerando que o valor é inferior a 1000 (mil) 

salários mínimos, consoante o art. 496 § 3º, I do CPC, deixo de remeter os 

autos para reexame necessário.Nestes termos, sai a autarquia ré e 

demais presentes intimados, já que o INSS foi devidamente intimado e não 

compareceu ao ato. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Nada mais foi 

dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a presente audiência, 

cujo termo, após lido e achado, vai devidamente assinado por mim e pelos 

presentes. Kátia Rodrigues OliveiraJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147420 Nr: 7717-06.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhony Reverthi Galiosan Moraes, João Carlos 

Martins dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Batistella - 

OAB:9.155/MT, SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - OAB:11580/MT

 Intimar advogado dos denunciados para no prazo legal apresentarem as 

alegações finais

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153534 Nr: 1723-60.2018.811.0028

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fátima Maria Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 INTIMAR o advogado da parte autora para tomar ciencia dos termos do 

despacho de ref. 17.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 15408 Nr: 456-39.2007.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agricola dos Prod de Cana de Poconé na 

pessoa do Sr RODOLGO G. SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massa Falida Alcopan Alcool do Pantanal Ltda, 

Silvio Zulli, Izidoro Zulli, Nicola Cassani Zulli, Enio Zulli, Rubens Zulli, Banco 

do Brasil S/A, Maria Gonçalves Zulli, Celia Regina Alves Zulli, Terezinha 

Guilherme Zulli, Josefa Colli Zulli, Luzia Leonilde Lesse Zulli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Franciscato Sanches - 

OAB:2321-B, Cassio Roberto - OAB:, Valdecir Errera - OAB:3.365-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Medeiros Pacheco - 

OAB:6065/MT, Christiane Khuger do Nascimento - OAB:12216, 

Efraim Rodrigues Gonçalves - OAB:4156/MT, Florindo Pilhalarme - 

OAB:29377, Rodrigo Mischiatti - OAB:7568-B/MT

 CÓDIGO: 15408

DECISÃO

Vistos,

O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

Procedam as alterações necessárias.

Intime-se o executado na forma do art.523 e art.525 do CPC a fim de que 

promova o integral cumprimento da sentença prolatada nos autos sob 

pena de incidência de multa nos termos do art.523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poconé, ___/___/2017.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira
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 Cod. Proc.: 150935 Nr: 626-25.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benjamin Antonio da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o autor acerca do inteiro teor da decisão de ref. 04.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148634 Nr: 8244-55.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Catarina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora acerca do inteiro teor da decisão da ref. 04.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 10181 Nr: 994-88.2005.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martinelli & Silva Campos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Checchin Junior - 

OAB:3329

 CÓDIGO: 10181

DESPACHO

VISTOS,

INTIME-SE o Exequente para manifestar-se, e requerer o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido prazo ausente qualquer manifestação, CERTIFIQUE-SE.

Após, façam os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 124482 Nr: 2265-49.2016.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ovidio Fermino da Conceição

 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 o exequente acerca da impugnação apresentada, conforme ref. 

53.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 5536 Nr: 226-36.2003.811.0028

 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: Lenir Alves do Rosário Nunes, Maria Zenir Alves do 

Rosário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Antonio Pinto de Queiroz, Creusa 

Pinto de Queiroz, Pedro Jorge Pinto de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:4493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Cesar Mesquita - 

OAB:5036/MT

 CÓDIGO: 5536

DESPACHO

VISTOS,

Considerando informação de fl.268 e petição de fl.69, INTIME-SE os 

Requeridos para que se manifestem quanto ao pedido de exumação para 

realização do Exame de DNA, no prazo de 10(dez) dias.

 Após, façam os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147921 Nr: 7904-14.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Haroldo Casari

 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 o autor acerca do inteiro teor da decisão de ref. 04.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 135609 Nr: 2223-63.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thassiana Cristina de Oliveira, Jurandir 

Benedito da Silva, Marcus Vinicius Franga Soares, Cleyton Cesar Ferreira 

de Arruda, Augusto Cesar Ribeiro Macaubas, Lubia Camilla Pinheiro 

Gorgete, Emanuel da Silva Souza, Marcelo Alberto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto Alexandre da Silva - 

OAB:18974-0/MT, Anibal Felicio Garcia Neto - OAB:11443/MT, Anilton 

Gomes Rodrigues - OAB:3878/AC, Antonio de Lima Fernandes 

Neto - OAB:21536-0-MT, GIVANILDO GOMES - OAB:12635/O, Marcelo 

Felicio Garcia - OAB:7297, MARCOS TULIO FERNANDES MELO - 

OAB:16291/MT, Nadeska Calmon de Freitas - OAB:11548/MT, 

NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878, Rodrigo Geraldo Ribeiro 

de Araújo - OAB:9098, Waldir Caldas Rodrigues - OAB:6591

 INTIMAÇÃO das partes por seu(s) patronos para tomarem ciência da 

Decisão de Ref. 331 e comparecerem a continuação da audiência de 

instrução e julgamento designada para o dia 06/06/2018, às 14h30, 

audiência essa que serão inquiridas as testemunhas de Defesa do 

acusado Marcus Vinicius Fraga Soares, que deverá trazer independente 

de intimação, bem como se procederá os interrogatórios dos acusados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151794 Nr: 967-51.2018.811.0028

 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: ALESAT COMBUSTÍVEIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA OLIVEIRA LIMA 

PORTO GURGEL - OAB:2712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a 

parte autora, por meio de seu advogado constituído para intimar da 

audiência designada para o dia 10 de maio de 2018, às 16h30min, nos 

termos do § 3º do art. 334 do NPC, conforme decisão ref. 5.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152531 Nr: 1283-64.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilha Aiko Hirata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a 

parte autora por meio de seu advogado constituído para INTIMAR da 

audiência de conciliação, instrução e julgamento designada para o dia 06 

de setembro de 2018, às 16h00min, conforme decisão de ref. 5.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 744 Nr: 402-54.1999.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustível e Lubrificantes 

Poconé Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, reconheço de ofício a prescrição do crédito tributário, 

razão pela qual JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO nos termos do 

art. 156, V, do CTN c/c art. 219, §5º do CPC.Por consequência, EXTINGO o 

feito com resolução do mérito na forma do art. 269, IV, do CPC.Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.INTIMEM-SE.Poconé - MT, 28 de março de 2014.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 124033 Nr: 2138-14.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERACAO MOURA LTDA, Moacir Moura 

Costa, Leoni Amancio Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parter autora referente a juntada de referência 20

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 61609 Nr: 1871-52.2010.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista de Araujo Bastos, Matias Amaro 

Neto, Manoel Gonçalves Neto, Fabio Carvalho Santana, Irenaldo José da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21617/MT, Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:, Jander Tadashi Babata - OAB:12003/MT, Jander 

Tadashi Babata - OAB:12.003-MT, Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10.229-MT, Lauro Gonçalo da Costa - OAB:15.304-MT, Silmara 

Enoré de Moraes Cortez - OAB:19.249/MT

 Intimar advogados dos denunciados Irenaldo Josá da Silva, Manoel 

Gonçalves Neto e João Batista de Araujo Bastos, para no prazo legal 

apresentarem as alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 125564 Nr: 2642-20.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mineração Fontes Ltda, Claudemiro Fontes 

Fraille, SONIA MARIA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora referente a juntada de ref. 19

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147828 Nr: 7861-77.2017.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição Duarte Sales

 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 a autora acerca do inteiro teor da decisão de ref. 06.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 120074 Nr: 1074-66.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR DE OLIVEIRA SOUSA, ODAIR OLIVEIRA 

DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora referente a juntada de refeência 21

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151943 Nr: 1033-31.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a 

parte autora, por meio de seu advogado constituído para intimar da 

audiência de conciliação, instrução e julgamento designada para o dia 14 

de novembro de 2018, às 13h30min, conforme decisão de ref. 5

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 5851 Nr: 34-45.1999.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Supermercado Modelo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Garrafão Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Alcir Ghedin - 

OAB:3553/MT

 Código n. 5851

DECISÃO

1 – DEFIRO o pedido formulado pela exequente às fl.150. Para tanto, 

DETERMINO a suspensão do processo pelo prazo requerido.

2 – Como já houve o decurso de prazo, INTIME-SE a parte credora para 

requerer o que de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.

3 – Às providências necessárias. CUMPRA-SE.

Poconé/MT, 07 de janeiro de 2015.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015561-02.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENE RODRIGUES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 25 de junho de 2018 as 14:30h.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015491-82.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELE DANIEL FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 25 de junho de 2018 as 14:40h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019110-20.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE CRISTINY REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 25 de junho de 2018 as 14:50h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012356-62.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAR JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 25 de junho de 2018 as 15:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013241-76.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROZA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 25 de junho de 2018 as 15:20h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018032-88.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN SERGIO DA CUNHA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 25 de junho de 2018 as 15:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012212-54.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO NUNES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 25 de junho de 2018 as 15:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011404-83.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELISMARA AURIANE MATOS DE SOUZA CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDOMIRO MESSIAS DE LIMA OAB - SP0193926A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 25 de junho de 2018 as 15:40h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019042-70.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA DENIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA OAB - MT0016189A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 05 de 

Junho de 2018, às 13:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019068-68.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA DA GUIA RODRIGUES SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA OAB - MT0016189A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé, que a audiênca designada anteriormente não fora 

realizada, tendo em vista que não houve a expedição da citação, sendo 

IMPULSIONO os autos para que seja feita novamente a expedição 

necessária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018997-66.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

MUNDIAL ELETRO- PORTATEIS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 05 de 

Junho de 2018, às 13:10 horas.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 33712 Nr: 1457-25.2008.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S.A - Telemat Brasil Telecom - 

Oi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelo Ferreira Gomes Filho - 

OAB:4330/MT, Lourival Alves Soares - OAB:13468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eladio Miranda Lima - 

OAB:13242-A/MT

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de ref.98

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 028/2018 - 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,

 CONSIDERANDO que a servidora Luciana Cordeiro Alencastro, matrícula 

14086, nomeada para o cargo de Assessora de Gabinete I do Gabinete da 

Primeira Vara desta Comarca, Grupo Operacional PDA - CNE - VII, estará 

afastada de suas funções por motivo de Licença Maternidade, no período 

de 20/04/2018 a 16/10/2018;

RESOLVE:
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DESIGNAR o(a) servidor(a) MAYKON DE LIMA BESSA, matrícula n. 34639, 

Técnico Judiciário PTJ, para exercer a Função de Assessor de Gabinete I 

do Gabinete da Primeira Vara, Grupo Operacional PDA-CNE-VII , no 

período retroativo do dia 20.04.2018 a 16.10.2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Porto Alegre do Norte/MT, 24 de abril de 2018

Juiz Substituto e Diretor do Foro

 Daniel de Sousa Campos

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 44414 Nr: 371-47.2013.811.0059

 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: Ireno Pereira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem 

sobre o teor do laudo pericial juntado aos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 52740 Nr: 2351-92.2014.811.0059

 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: Flavio Alves de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noemi Dias Testoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Certifico para os devidos fins, que o executado foi intimado para 

pagamento do valor devido, no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se 

houver (NCPC, art. 523 “caput”) e nada apresentou aos autos, até a 

presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49132 Nr: 4842-09.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Helder Bezerra Pinheiro Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paula Galera Mari - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a exequente foi intimada por meio de 

seu advogado, para, em 15 (quinze) dias, dar andamento ao feito e nada 

apresentou aos autos, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 22276 Nr: 2279-13.2011.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Luz Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:OAB/MT 5.876

 Certifico para os devidos fins, que o executado foi intimado por meio de 

seu advogado, para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre a petição da 

exequente de fl. 52, no sentido de comparecer à Procuradoria Geral do 

Estado para efetuar o pagamento do débito e nada apresentou aos autos, 

até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 694 Nr: 335-59.2000.811.0059

 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 S/A - Banco Brasileiro de Descontos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônia do Carmo Pereira Carneiro, Manoel 

Oliveira da Silva, Antônio Matias Carneiro Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a exequente foi intimada por meio de 

seu advogado, para, em 15(quinze) dias, dar andamento ao feito e nada 

apresentou aos autos, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19590 Nr: 297-61.2011.811.0059

 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: Vagna Silva de Matos, Ronaldo Silva de Matos, Vanda 

Matos Medeiros, Ronan Silva de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirian Aparecida de Souza 

Ferreira - OAB:12360-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 Manifeste-se os exequentes acerca da supradita impugnação. Após, 

tornem conclusos. Outrossim, tendo em vista que a primeira conta 

informada pela advogada estava incorreta, DEFIRO o pedido de expedição 

de novo alvará para levantamento da quantia depositada a título de 

honorários contratuais e sucumbênciais, razão pela qual, determino a 

transferência da importância que faz a advogada dos exequentes, 

conforme alvará em anexo. Por fim, frise-se, que o valor transferido na 

presente data se refere ao valor incontroverso depositado pelo executado 

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 64661 Nr: 1200-23.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada para que, no 

prazo de 05 dias, informe o endereço atualizado da parte requerida, dando 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção e nada apresentou aos 

autos, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 66393 Nr: 1873-16.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAdS, RpdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Certifico para os devidos fins, que expirou o prazo de suspensão destes 

autos, sem nenhuma manifestação da parte interessada, até a presente 

data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 68039 Nr: 2429-18.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉBER RANGEL DA SILVA NASCIMENTO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Martins da Silva Neto 

- OAB:17974 -MT, GUILHERME MINOZZO - OAB:17590/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT 13.245-A, Paulo Roberto Canhete Diniz - OAB:MT 

13.239-A

 Certifico para os devidos fins, que as partes foram intimadas por meio de 

seus advogados, para no prazo de 10 dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado da lide, porém, 

apenas a parte ré manifestou nos autos, até a presente data. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 52358 Nr: 2021-95.2014.811.0059

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilmar Rodrigues da Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Luiz Zanela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT, Bruno Gabriel Regis de Almeida - 

OAB:36.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 Decisão

Considerando a juntada de procuração pelo cônjuge da assessora desta 

primeira vara, consoante informado na manifestação retro, declino da 

competência para julgar a presente ação para a Segunda Vara desta 

Comarca.

Deste modo, determino a redistribuição dos autos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85228 Nr: 6270-84.2017.811.0059

 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: Natalício Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE 

DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITIEL GOMES COSTA - 

OAB:21499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Rodrigues Caldas 

- OAB:113.756 RJ

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para impugnação no prazo legal e ficou inerte em sua 

obrigação, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 61658 Nr: 4081-07.2015.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA OLIVEIRA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:8530-A/MT, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:020732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para dar prosseguimento ao feito ou requerer o que 

entender de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção e 

ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O referido é verdade e 

dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89748 Nr: 9160-93.2017.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Marciano Lopes, Vulgo " Divino da DM"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE MOTA DA CUNHA, Doriocan 

Ferreira de Souza, JOÃO SOUSA LIMA, SERGIA DE MELO ROCHA, 

TERCEIROS NÃO IDENTIFICADOS OCUPANDO A ÁREA INVADIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCÍSIO BONFIM RIBEIRO - 

OAB:19.338/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que os requeridos JOÃO SOUSA LIMA 

CUNHA e DORIOCAN FERREIRA DE SOUZA foram citados e intimados do 

inteiro teor da medida de liminar de reintegração de posse, a fim de 

determinar aos requeridos a imediata desocupação da área pertencente 

ao autor, descrita na inicial, bem como ainda contestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, e nada apresentaram aos autos, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 80321 Nr: 3178-98.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORCINA TOLENTINA DA SILVA ME, Wilson 

Gomes de Freitas, ORCINA TOLENTINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana V. Borges Martins - 

OAB:13.994-A - MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de execução de título extrajudicial por BANCO 

BRADESCO S.A. em face ORCINA TOLENTINA DA SILVA ME e WILSON 

GOMES DE FREITAS e ORCINA TOLENTINA DA SILVA, todos devidamente 

qualificados.

Após o regular trâmite processual, sobreveio sentença julgando extinta a 

presente execução nos termos do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, haja vista o acordo extrajudicial firmado entre as partes 

(ref.28).

Na sequência, a parte exequente ofertou embargos de declaração, 

alegando erro material ou omissão na sentença atacada, sob argumento 

de que não houve homologação do acordo extrajudicial pactuado entre as 

partes (ref.32).

 Certificada a tempestividade à ref.33.

É o relatório. Decido.

A oposição dos presentes embargos se deu dentro do prazo legal, de 

sorte que, em razão da tempestividade, deles conheço.

Inicialmente, sabe-se que os aclaratórios são ferramentas processuais 

ofertadas às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura 

ou omissa (artigo 1.022 do NCPC), no sentido de aclará-la ou integrá-la a 

realidade dos autos, evitando que pontos imprescindíveis ao deslinde 

restem negligenciados.

No caso em tela, compulsados os autos, verifico que razão assiste ao 

embargante, isso porque, a sentença prolatada no presente feito, 

extinguiu, tão somente, a presente execução, deixando de homologar o 

acordo firmado entre as partes anexado à ref. 26.

 ANTE O EXPOSTO, sem mais delongas, com fundamento no art. 1.022 do 

NCPC, ACOLHO integralmente os Embargos de Declaração opostos por 

BANCO BRADESCO S.A. para homologar por sentença, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo celebrado entre as partes e, em 

consequência, julgar extinto o processo na forma do art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

No mais, mantém-se a sentença prolatada à ref. 28.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 81600 Nr: 3927-18.2017.811.0059

 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: ELAINE SOUZA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO SANTANA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado 

da lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82787 Nr: 4733-53.2017.811.0059

 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 DAS FLORES SILVA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, FAZENDA PÚBLICA DE CONFRESA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELMA RODRIGUES 

ALVARES - OAB:19325/B

 Defiro os pedidos formulados pelo Parquet na manifestação retro (itens 1 

a 4). Cumpra-se a secretaria, atentando-se para a ordem dos 

requerimentos feitos pela representante ministerial.

Por fim, tornem conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 64365 Nr: 1083-32.2016.811.0059

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DFDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VTDAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLY BARROS DO PRADO - 

OAB:21034/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 92497 Nr: 10692-05.2017.811.0059

 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: CESARINA ALVES DA CUNHA CARVALHO

 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:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, a fim de condenar o INSS 

ao pagamento de Aposentadoria por Idade, no valor de um salário mínimo, 

em favor da parte autora, com termo inicial em 27.02.2015 (fl. 19), data de 

entrada do requerimento administrativo - DER.Quanto à atualização 

monetária, na linha de entendimento do STF expressa no julgamento do RE 

870.947/SE (sessão de 20/09/2017), incidem juros moratórios conforme os 

índices aplicáveis às cadernetas de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009), devendo a correção 

monetária das parcelas atrasadas serem efetuadas, desde quando 

devidas, de acordo com o IPCA-E.Sem custas processuais, diante da 

isenção conferida pelo art. 24, inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. Condeno 

o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados no 

percentual de 10% sobre o valor devido até a data da prolação da 

sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.Em se tratando de verba 

alimentar e porque fortes os elementos evidenciadores da probabilidade 

do reconhecimento definitivo do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é 

de ser deferida a tutela provisória de urgência para que seja 

imediatamente implantado o benefício buscado, no prazo de 30 dias 

contados da intimação.Oficie-se para implantação do benefício (Gerente 

Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 

16° Andar) e cumprimento da decisão.Por não exceder a condenação o 

valor de 1.000 (mil) salários mínimos, deixo de determinar a remessa à 

instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, inciso I, do 

NCPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89818 Nr: 9191-16.2017.811.0059

 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: João Paulo Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS XAVIER 

FILHO - OAB:14543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, a fim de condenar o INSS 

ao pagamento de Aposentadoria por Idade, no valor de um salário mínimo, 

em favor da parte autora, com termo inicial em 13.03.2017 (fl. 22), data de 

entrada do requerimento administrativo - DER.Quanto à atualização 

monetária, na linha de entendimento do STF expressa no julgamento do RE 

870.947/SE (sessão de 20/09/2017), incidem juros moratórios conforme os 

índices aplicáveis às cadernetas de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009), devendo a correção 

monetária das parcelas atrasadas serem efetuadas, desde quando 

devidas, de acordo com o IPCA-E.Sem custas processuais, diante da 

isenção conferida pelo art. 24, inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. Condeno 

o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados no 

percentual de 10% sobre o valor devido até a data da prolação da 

sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.Em se tratando de verba 

alimentar e porque fortes os elementos evidenciadores da probabilidade 

do reconhecimento definitivo do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é 

de ser deferida a tutela provisória de urgência para que seja 

imediatamente implantado o benefício buscado, no prazo de 30 dias 

contados da intimação.Oficie-se para implantação do benefício (Gerente 

Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 

16° Andar) e cumprimento da decisão.Por não exceder a condenação o 

valor de 1.000 (mil) salários mínimos, deixo de determinar a remessa à 

instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, inciso I, do 

NCPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89513 Nr: 9029-21.2017.811.0059

 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 FRANCISCA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, a fim de condenar o INSS 

ao pagamento de Aposentadoria por Idade, no valor de um salário mínimo, 

em favor da parte autora, com termo inicial em 10.05.2017 (fl. 35), data de 

entrada do requerimento administrativo - DER.Quanto à atualização 

monetária, na linha de entendimento do STF expressa no julgamento do RE 

870.947/SE (sessão de 20/09/2017), incidem juros moratórios conforme os 

índices aplicáveis às cadernetas de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009), devendo a correção 

monetária das parcelas atrasadas serem efetuadas, desde quando 

devidas, de acordo com o IPCA-E.Sem custas processuais, diante da 

isenção conferida pelo art. 24, inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. Condeno 

o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados no 

percentual de 10% sobre o valor devido até a data da prolação da 

sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.Em se tratando de verba 

alimentar e porque fortes os elementos evidenciadores da probabilidade 

do reconhecimento definitivo do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é 

de ser deferida a tutela provisória de urgência para que seja 

imediatamente implantado o benefício buscado, no prazo de 30 dias 

contados da intimação.Oficie-se para implantação do benefício (Gerente 

Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 
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16° Andar) e cumprimento da decisão.Por não exceder a condenação o 

valor de 1.000 (mil) salários mínimos, deixo de determinar a remessa à 

instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, inciso I, do 

NCPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 90887 Nr: 9790-52.2017.811.0059

 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: LPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO DA SILVA MACHADO - 

OAB:17908/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a juntada da interlocutória à ref.30, que consta o telefone 

do requerido, bem como a pesquisa realizada no sistema INFOSEG, 

INDEFIRO, por ora, o pedido de citação editalícia.

 Ao mesmo tempo, designo audiência de conciliação para o dia 20 de junho 

de 2018, às 12h30 (horário oficial do estado de Mato Grosso).

Expeça-se mandado de citação no endereço pesquisado, acrescentando 

o número de telefone do requerido.

No mais, conste as demais determinações contidas na decisão de ref.04 

(alimentos provisórios e prazo para contestação).

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 72839 Nr: 4764-10.2016.811.0059

 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: MARLENE ABREU LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Confresa, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIRA MORAES DE MIRANDA - 

OAB:20050/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELMA RODRIGUES 

ALVARES - OAB:19325/B

 Defiro o pedido retro.

 Concedo à parte autora o prazo de 30 (trinta) dias, a fim de que seja 

anexado aos autos três orçamentos do custo da cirurgia que necessita 

ser submetida a requerente.

Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89503 Nr: 9026-66.2017.811.0059

 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 Luz 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:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, a fim de condenar o INSS 

ao pagamento de Aposentadoria por Idade, no valor de um salário mínimo, 

em favor da parte autora, com termo inicial em 13/03/2017 (fl. 15), data de 

entrada do requerimento administrativo - DER.Quanto à atualização 

monetária, na linha de entendimento do STF expressa no julgamento do RE 

870.947/SE (sessão de 20/09/2017), incidem juros moratórios conforme os 

índices aplicáveis às cadernetas de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009), devendo a correção 

monetária das parcelas atrasadas serem efetuadas, desde quando 

devidas, de acordo com o IPCA-E.Sem custas processuais, diante da 

isenção conferida pelo art. 24, inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. Condeno 

o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados no 

percentual de 10% sobre o valor devido até a data da prolação da 

sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.Em se tratando de verba 

alimentar e porque fortes os elementos evidenciadores da probabilidade 

do reconhecimento definitivo do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é 

de ser deferida a tutela provisória de urgência para que seja 

imediatamente implantado o benefício buscado, no prazo de 30 dias 

contados da intimação.Oficie-se para implantação do benefício (Gerente 

Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 

16° Andar) e cumprimento da decisão.Por não exceder a condenação o 

valor de 1.000 (mil) salários mínimos, deixo de determinar a remessa à 

instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, inciso I, do 

NCPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 88923 Nr: 8632-59.2017.811.0059

 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 ALICE OLIVEIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA VIANA SALES - 

OAB:5913 -B, ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER - 

OAB:216821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, a fim de condenar o INSS 

ao pagamento de Aposentadoria por Idade, no valor de um salário mínimo, 

em favor da parte autora, com termo inicial em 08/03/2017 (fl. 12), data de 

entrada do requerimento administrativo - DER.Quanto à atualização 

monetária, na linha de entendimento do STF expressa no julgamento do RE 

870.947/SE (sessão de 20/09/2017), incidem juros moratórios conforme os 

índices aplicáveis às cadernetas de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009), devendo a correção 

monetária das parcelas atrasadas serem efetuadas, desde quando 

devidas, de acordo com o IPCA-E.Sem custas processuais, diante da 

isenção conferida pelo art. 24, inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. Condeno 

o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados no 

percentual de 10% sobre o valor devido até a data da prolação da 

sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.Em se tratando de verba 

alimentar e porque fortes os elementos evidenciadores da probabilidade 

do reconhecimento definitivo do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é 

de ser deferida a tutela provisória de urgência para que seja 

imediatamente implantado o benefício buscado, no prazo de 30 dias 

contados da intimação.Oficie-se para implantação do benefício (Gerente 

Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 

16° Andar) e cumprimento da decisão.Por não exceder a condenação o 

valor de 1.000 (mil) salários mínimos, deixo de determinar a remessa à 

instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, inciso I, do 

NCPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93101 Nr: 11017-77.2017.811.0059

 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: José Moreira Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, a fim de condenar o INSS 

ao pagamento de Aposentadoria por Idade, no valor de um salário mínimo, 

em favor da parte autora, com termo inicial em 14.09.2017 (fl. 16), data do 

requerimento administrativo.Quanto à atualização monetária, na linha de 

entendimento do STF expressa no julgamento do RE 870.947/SE (sessão 

de 20/09/2017), incidem juros moratórios conforme os índices aplicáveis 

às cadernetas de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a 

redação da Lei nº 11.960/2009), devendo a correção monetária das 

parcelas atrasadas serem efetuadas, desde quando devidas, de acordo 

com o IPCA-E. Sem custas processuais, diante da isenção conferida pelo 

art. 24, inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 

10% sobre o valor devido até a data da prolação da sentença, nos termos 
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da Súmula 111 do STJ.Em se tratando de verba alimentar e porque fortes 

os elementos evidenciadores da probabilidade do reconhecimento 

definitivo do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é de ser deferida a 

tutela provisória de urgência para que seja imediatamente implantado o 

benefício buscado, no prazo de 30 dias contados da intimação.Oficie-se 

para implantação do benefício (Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT – 

Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 16° Andar) e cumprimento da 

decisão.Por não exceder a condenação o valor de 1.000 (mil) salários 

mínimos, deixo de determinar a remessa à instância superior, nos termos 

do artigo 496, § 3.º, inciso I, do NCPC/2015. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 84761 Nr: 5952-04.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELFICO DE CASTRO 

MACHADO - OAB:43469, DENISE SILVA DIAS VIEIRA - OAB:22437

 ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, DECRETO a prisão civil 

do executado, pelo prazo de 01 (um) mês.Expeça-se o competente 

mandado de prisão, constando a última atualização do débito e anote-se o 

necessário no BNMP. Determino, ainda, nos termos do artigo 528, §1º do 

NCPC o protesto da decisão judicial que fixou os alimentos, com a 

consequente negativação do executado até que se proceda o integral 

pagamento do débito.Por fim, cadastre-se a Dra. Denise Silva Dias Viera 

OAB/GO n. 22.437. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 84759 Nr: 5950-34.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELFICO DE CASTRO 

MACHADO - OAB:43469, DENISE SILVA DIAS VIEIRA - OAB:22437

 Em relação ao agravo de instrumento, em sede de juízo de retratação, 

mantenho a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos 

fundamentos.

Sobre o pedido formulado pelo executado (ref.39), entendo que, levando 

em conta o melhor interesse dos menores, visto que a presente execução 

tramita há aproximadamente dez meses sem que os infantes tenha 

recebido os alimentos que lhe são devidos e necessários para a própria 

subsistência e considerando, ainda, o Princípio da Celeridade não se 

mostra razoável designação de audiência para tentativa de conciliação, 

razão pela qual INDEFIRO o mencionado pedido.

No mais, abra-se vista a Defensoria Pública para requerer o que for de 

direito.

Após a manifestação, dê-se vista ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54047 Nr: 3427-54.2014.811.0059

 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: VILMAR ALVES FERREIRA DO SACRAMENTOS, 

SHIRLENE FERREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha Aparecida Ferreira, Mauro Tizzo, 

Pedro Alves dos Santos, vulgo "Pedro Grilo", HELIO FERREIRA MARTINS, 

Sebastião Firmino de Oliveira, João da Silva Trindade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jabes Fonseca Brito - 

OAB:22652/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que os confinantes MAURO TIZZO, HELIO 

FERREIRA MARTINS, PEDRO ALVES DOS SANTOS VULGO PEDRO GRILO, 

SEBASTIÃO FIRMINO DE OLIVEIRA E JOÃO DA SILVA TRINDADE, foram 

citados dos termos desta ação, bem como para querendo no prazo legal, 

apresentar contestação e nada juntaram aos autos, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 44720 Nr: 616-58.2013.811.0059

 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: Damião Soares Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Bichoffe de Oliveira - 

OAB:15.496-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, a fim de condenar o INSS 

ao pagamento de Aposentadoria por Idade, no valor de um salário mínimo, 

em favor da parte autora, com termo inicial em 13.04.2010 (fl. 32), data de 

entrada do requerimento administrativo – DER, observada a prescrição 

quinquenal.Quanto à atualização monetária, na linha de entendimento do 

STF expressa no julgamento do RE 870.947/SE (sessão de 20/09/2017), 

incidem juros moratórios conforme os índices aplicáveis às cadernetas de 

poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação da Lei nº 

11.960/2009), devendo a correção monetária das parcelas atrasadas 

serem efetuadas, desde quando devidas, de acordo com o IPCA-E.Sem 

custas processuais, diante da isenção conferida pelo art. 24, inc. I, da Lei 

Estadual 3779/2009. Condeno o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o valor devido 

até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.Em 

se tratando de verba alimentar e porque fortes os elementos 

evidenciadores da probabilidade do reconhecimento definitivo do direito 

postulado (CPC/2015, art. 300), é de ser deferida a tutela provisória de 

urgência para que seja imediatamente implantado o benefício buscado, no 

prazo de 30 dias contados da intimação.Oficie-se para implantação do 

benefício (Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida 

Getúlio Vargas, 553, 16° Andar) e cumprimento da decisão.Por não 

exceder a condenação o valor de 1.000 (mil) salários mínimos, deixo de 

determinar a remessa à instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, 

inciso I, do NCPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 80202 Nr: 3109-66.2017.811.0059

 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: ELDR, HROdRM, EEOdRM, EOdRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denuélita Bispo dos Santos - 

OAB:17.569-A, Jonne Carlos de Souza Oliveira - OAB:19642

 Defiro pedido ministerial retro.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de junho de 

2018, às 12h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o rol 

de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias antes da audiência.

Intimem-se, pessoalmente, os requerentes, advertindo-os da sanção 

prevista no art. 385, §1º, do CPC.

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.

Outrossim, tendo em vista que o requerido apresentou contestação por 

intermédio de advogado dativo, com escritório na cidade de Minaçu-GO, 

município onde reside o requerido, NOMEIO a Dra. Denuélita Bispo dos 

Santos OAB/MT n.17.569-B, para patrocinar a defesa da parte ré nesta 

Comarca, especialmente para acompanha-lo na audiência de instrução 

designada, que deverá ser intimada do teor da presente decisão.

 Por fim, atento a manifestação do Parquet, determino à Equipe 

Multidisciplinar desta Comarca, que realize estudo psicossocial com a 
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menor Emily Oliveira dos Reis, especialmente a fim de esclarecer o abuso 

em tese praticado por seu irmão Eduardo Evandro, bem como verificar 

com quem de fato a adolescente prefere residir, devendo o relatório ser 

acostado nos autos no prazo de 20 (vinte) dias.

 Cadastre-se os advogados do requerido no Sistema Apolo, a fim de que 

receba as devidas intimações (Dr. Jonne Carlos e Dra. Denuélita).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 55925 Nr: 950-24.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENIR PIRES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Fagundes 

Magalhaes - OAB:17567- MT, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de ação de ação de busca e apreensão proposta por BANCO 

VOLKSWAGEN S/A, em face de ADENIR VIEIRA LEME, ambos 

qualificados.

 À ref.25 foi proferida decisão convertendo o presente feito em ação de 

execução.

Após regular tramite processual, a parte autora anexou aos autos termo 

de acordo extrajudicial firmando com o requerido, por conseguinte, pugnou 

pela homologação da transação e extinção do feito (ref. 55).

 É o relato. Decido.

 Considerando o acima exposto, homologo por sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo celebrado entre as 

partes e, em consequência, julgo extinto o processo na forma do art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários nos termos do acordo.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se os autos, com as cautelas legais.

 P.R.I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82787 Nr: 4733-53.2017.811.0059

 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 DAS FLORES SILVA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, FAZENDA PÚBLICA DE CONFRESA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELMA RODRIGUES 

ALVARES - OAB:19325/B

 Certifico para os devidos fins, que o Estado de Mato Grosso foi citado 

dos termos desta ação, bem como da decisão proferida por este Juízo, 

conforme consta na REF 15, remessa dos autos à Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Grosso. Certifico ainda, que os requeridos Fazenda 

Pública de Confresa/MT e Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, 

foram citados e intimados e não apresentaram contestação aos presentes 

autos, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 77208 Nr: 1227-69.2017.811.0059

 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: JOSE DE SOUSA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO JORGE SILVA 

ALMEIDA - OAB:MS 22.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, a fim de condenar o INSS 

ao pagamento de auxílio-doença, calculada sua renda mensal inicial com 

base na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição 

correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo, 

com termo inicial em 15.12.2016 (fl. 41), data da cessação indevida do 

benefício.Em observância ao disposto no artigo 60, §8º, da Lei nº 8.213/91 

e com base no laudo pericial, o prazo estimado para duração do benefício 

é de 06 (seis) meses.Quanto à atualização monetária, na linha de 

entendimento do STF expressa no julgamento do RE 870.947/SE (sessão 

de 20/09/2017), incidem juros moratórios conforme os índices aplicáveis 

às cadernetas de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a 

redação da Lei nº 11.960/2009), devendo a correção monetária das 

parcelas atrasadas serem efetuadas, desde quando devidas, de acordo 

com o IPCA-E.Sem custas processuais, diante da isenção conferida pelo 

art. 24, inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 

10% sobre o valor devido até a data da prolação da sentença, nos termos 

da Súmula 111 do STJ.Em se tratando de verba alimentar e porque fortes 

os elementos evidenciadores da probabilidade do reconhecimento 

definitivo do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é de ser deferida a 

tutela provisória de urgência para que seja imediatamente reimplantado o 

benefício buscado, no prazo de 30 dias contados da intimação.Oficie-se 

para reimplantação do benefício (Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT 

– Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 16° Andar) e cumprimento da 

decisão.Por não exceder a condenação o valor de 1.000 (mil) salários 

mínimos, deixo de determinar a remessa à instância superior, nos termos 

do artigo 496, § 3.º, inciso I, do NCPC/2015.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010090-09.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR RAFAEL DANTAS PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMAR RONIERI DANTAS PERES OAB - GO0038637A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO MAGALHAES VIEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010090-09.2016.8.11.0059; Valor causa: R$ 31.215,91; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: WILMAR RAFAEL DANTAS PERES Parte Ré: REQUERIDO: 

EVERALDO MAGALHAES VIEIRA Considerando que a parte autora não foi 

intimada para comparecer a audiência retro, designo o dia 28.05.2018, às 

14h30 para tentativa de conciliação. Outrossim, tendo em vista o teor da 

certidão do oficial de justiça retro, manifeste-se a parte autora no prazo de 

05 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010091-91.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR RAFAEL DANTAS PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMAR RONIERI DANTAS PERES OAB - GO0038637A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO MAGALHAES VIEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010091-91.2016.8.11.0059; Valor causa: R$ 29.230,31; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: WILMAR RAFAEL DANTAS PERES Parte Ré: REQUERIDO: 

EVERALDO MAGALHAES VIEIRA Trata-se de ação de enriquecimento 

indevido, proposta por WILMAR RAFAEL DANTAS PERES em desfavor de 

EVERALDO MAGALHAES VIEIRA, ambos qualificados nos autos. 

Recebida a inicial, foi designada audiência de conciliação (ID 8423968), 

que restou infrutífera, visto que o requerido não foi citada/intimado para 

comparecer a solenidade. Designada nova data para tentativa de 

conciliação, embora intimado por intermédio de seu advogado constituído 

(evento número 15485235) o requerente não compareceu a solenidade. 

Em seguida, os autos vieram conclusos. É o relato. Decido. Em análise aos 
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autos, verifica-se que a parte reclamante não compareceu a audiência de 

conciliação, mesmo sendo devidamente intimada, através de Oficial de 

Justiça, conforme se vê em eventos do processo. Cumpre destacar que o 

enunciado nº 20 do FONAJE estabelece que: “o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

“Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei: I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...)” Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

resolução do mérito. POSTO ISSO, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito e, 

consequentemente, REVOGO a decisão liminar concedida. Sem custas e 

honorários. Transitada em julgado, arquive-se o processo com as baixas 

necessárias. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-66.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAILTON BARAUNA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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 DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000021-66.2018.8.11.0059; Valor causa: R$ 10.134,68; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: DEVAILTON BARAUNA DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito cumulado com indenização por danos morais, proposta por 

DEVAILTON BARAUNA DOS SANTOS em desfavor de TELEFONICA 

BRASIL S/A, ambos qualificados nos autos. Recebida a inicial, foi 

designada audiência de conciliação e, embora intimado por intermédio de 

seu advogado constituído (evento número 15485237) o requerente não 

compareceu a solenidade. Em seguida, os autos vieram conclusos. É o 

relato. Decido. Em análise aos autos, verifica-se que a parte reclamante 

não compareceu a audiência de conciliação, mesmo sendo devidamente 

intimada, através de Oficial de Justiça, conforme se vê em eventos do 

processo. Cumpre destacar que o enunciado nº 20 do FONAJE estabelece 

que: “o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Em âmbito de 

juizados especiais, é imprescindível a participação das partes em todas as 

audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 

9.099/95, in verbis: “Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei: I - quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...)” Em razão do não comparecimento da parte 

autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

resolução do mérito. POSTO ISSO, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito e, 

consequentemente, REVOGO a decisão liminar concedida. Defiro o pedido 

de juntada de carta da carta de preposto. Sem custas e honorários. 

Transitada em julgado, arquive-se o processo com as baixas necessárias. 

P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-66.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAILTON BARAUNA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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 DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000021-66.2018.8.11.0059; Valor causa: R$ 10.134,68; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: DEVAILTON BARAUNA DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito cumulado com indenização por danos morais, proposta por 

DEVAILTON BARAUNA DOS SANTOS em desfavor de TELEFONICA 

BRASIL S/A, ambos qualificados nos autos. Recebida a inicial, foi 

designada audiência de conciliação e, embora intimado por intermédio de 

seu advogado constituído (evento número 15485237) o requerente não 

compareceu a solenidade. Em seguida, os autos vieram conclusos. É o 

relato. Decido. Em análise aos autos, verifica-se que a parte reclamante 

não compareceu a audiência de conciliação, mesmo sendo devidamente 

intimada, através de Oficial de Justiça, conforme se vê em eventos do 

processo. Cumpre destacar que o enunciado nº 20 do FONAJE estabelece 

que: “o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Em âmbito de 

juizados especiais, é imprescindível a participação das partes em todas as 

audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 

9.099/95, in verbis: “Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei: I - quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...)” Em razão do não comparecimento da parte 

autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

resolução do mérito. POSTO ISSO, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito e, 

consequentemente, REVOGO a decisão liminar concedida. Defiro o pedido 

de juntada de carta da carta de preposto. Sem custas e honorários. 

Transitada em julgado, arquive-se o processo com as baixas necessárias. 

P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010133-43.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE LIMA LIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010133-43.2016.8.11.0059; Valor causa: R$ 307,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[COMPRA E VENDA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: C M ARTERO - ME Parte 

Ré: REQUERIDO: VIVIANE LIMA LIRA Defiro pedido feito em sede de 

audiência de conciliação. Concedo o prazo de 10 (dez) dias para juntada 

do acordo extrajudicial firmado entre as partes. Com a juntada, tornem 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-75.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DIVINO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CONFRESA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000001-75.2018.8.11.0059; Valor causa: R$ 18.740,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: SEBASTIAO DIVINO DE MORAIS Parte Ré: REQUERIDO: 

AGUAS DE CONFRESA S.A. Defiro pedido de concessão de prazo para 

juntada de atestado médico da parte autora. Junte-se, no prazo de 10 

(dez), o mencionado documento. Outrossim, considerando que as partes 

não transacionaram, aguarde-se o prazo para apresentação de 

contestação e após, impugnação. Defiro o pedido de juntada da carta de 

preposto. Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 99521 Nr: 2302-12.2018.811.0059

 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: Eva Pacheco Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem embargos de terceiro, opostos por EVA PACHECO PEREIRA 

SILVA em face de FAZENDA PÚBLICA NACIONAL.

Ressai da exordial que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada 

pela embargada em face de Luz Maides Wanderley França, foi realizada a 

constrição junto ao Detran de um automóvel, cuja posse e propriedade são 

da embargante.

Diante disso, a autora pugnou pela suspensão de eventuais atos 

expropriatórios oriundos da execução fiscal de código 15417, aduzindo a 

presença dos requisitos autorizadores.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, defiro os benefícios da gratuidade judiciária à 

embargante, nos termos do artigo 99 e seguintes do Código de Processo 

Civil.

Outrossim, determino à Secretaria Judicial que proceda com o 

apensamento deste feito à execução fiscal de código 15417.

Em prosseguimento, compulsando os autos, em consonância com a 

aludida ação de execução fiscal, verifica-se que a ordem de constrição 

judicial de veículo junto ao Sistema do Detran fora emanada em 

02/07/2014, sendo efetivada a restrição para transferência em 

13/08/2014.

Na sequência, constata-se que o executado, nos autos da alusiva ação 

executiva, foi devidamente intimado por edital acerca da constrição 

veicular, quedando-se inerte. Após, foi noticiado pela Fazenda Pública 

Nacional a realização de um parcelamento, sendo requerida a suspensão 

do feito até 11/07/2018.

Decido.

Nos autos consta que o veículo já se encontrava em nome da embargante 

antes mesmo de ter-se efetivado o bloqueio e que a penhora foi realizada 

por pedido exclusivo da parte exequente sem indicação de um bem 

determinado.

Por causa disso, SUSPENDO QUAISQUER ATOS EXECUTIVOS EM 

RELAÇÃO AO VEÍCULO BLOQUEADO.

Traslade-se, por cópia, esta decisão para os autos principais.

Abra-se vista vista destes autos à parte embargada para impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 79774 Nr: 2887-98.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IAMN, DACDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem embargos de terceiro, opostos por EVA PACHECO PEREIRA 

SILVA em face de FAZENDA PÚBLICA NACIONAL.

Ressai da exordial que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada 

pela embargada em face de Luz Maides Wanderley França, foi realizada a 

constrição junto ao Detran de um automóvel, cuja posse e propriedade são 

da embargante.

Diante disso, a autora pugnou pela suspensão de eventuais atos 

expropriatórios oriundos da execução fiscal de código 15417, aduzindo a 

presença dos requisitos autorizadores.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, defiro os benefícios da gratuidade judiciária à 

embargante, nos termos do artigo 99 e seguintes do Código de Processo 

Civil.

Outrossim, determino à Secretaria Judicial que proceda com o 

apensamento deste feito à execução fiscal de código 15417.

Em prosseguimento, compulsando os autos, em consonância com a 

aludida ação de execução fiscal, verifica-se que a ordem de constrição 

judicial de veículo junto ao Sistema do Detran fora emanada em 

02/07/2014, sendo efetivada a restrição para transferência em 

13/08/2014.

Na sequência, constata-se que o executado, nos autos da alusiva ação 

executiva, foi devidamente intimado por edital acerca da constrição 

veicular, quedando-se inerte. Após, foi noticiado pela Fazenda Pública 

Nacional a realização de um parcelamento, sendo requerida a suspensão 

do feito até 11/07/2018.

Decido.

Nos autos consta que o veículo já se encontrava em nome da embargante 

antes mesmo de ter-se efetivado o bloqueio e que a penhora foi realizada 

por pedido exclusivo da parte exequente sem indicação de um bem 

determinado.

Por causa disso, SUSPENDO QUAISQUER ATOS EXECUTIVOS EM 

RELAÇÃO AO VEÍCULO BLOQUEADO.

Traslade-se, por cópia, esta decisão para os autos principais.

Abra-se vista vista destes autos à parte embargada para impugnação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 60746 Nr: 3684-45.2015.811.0059

 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: SRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaiceli Camarin Pietrobon - 

OAB:16897, Mário Sergio dos Santos Ferreira Junior - OAB:12622

 Em audiência, as partes entabularam acordo, visando por fim à demanda, 

tendo fixado que o salão comercial situado na Rua Jerusalém, nº 22, 

Jardim do Éden, em Confresa/MT, seria partilhado na proporção de 50% 

para cada parte, tendo o requerido afirmado que compraria da autora sua 

parte.

Realizada avaliação do bem, o requerente manifestou concordância ao 

laudo e, de outro vértice, o requerido externou discordância, aduzindo que 

o valor apresentado destoaria do real valor comercial do imóvel.

O demandado acostou à sua impugnação um relatório produzido por um 

Arquiteto, ressaltando que o valor correto a ser atribuído ao imóvel seria 

R$21.877,76 (vinte e um mil, oitocentos e setenta e sete reais e setenta e 

seis centavos).

Na sequência, a requerente pugnou pelo não acolhimento do pedido 

formulado pelo demandado.

DECIDO.

Havendo séria divergência em relação à avaliação empreendida pelo 

senhor oficial de justiça, fixo prazo de até 15 dias úteis para que as partes 

apresentem, se desejarem, rol de quesitos e indiquem assitente técnico, 

sob o risco de preclusão.

Atribuo à parte requerida o ônus de suportar as despesas com perícia 

técnica a ser realizada, eis que trata-se de hipótese em que ao réu cabe 

demonstrar suas alegações quanto à dita imprestabilidade da avaliação 

constante dos autos, devendo ficar registrado que, no caso de insucesso 

na realização da perícia, será considerada idônea a avaliação realizada 

pelo oficial de justiça já apresentada nos autos.

Oportunamente, será nomeado corretor imobiliário como perito do Juízo 

para apresentar proposta de honorários.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 90521 Nr: 9570-54.2017.811.0059

 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 Neli Nunes Moreira, vulgo "Neli"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui sem tem ação para concessão de aposentadoria por invalidez de 
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trabalhador rural.

Analisando os autos, verifica-se a ausência de preliminares a serem 

analisadas.

Assim, declaro o feito saneado e fixo como pontos controvertidos a 

efetiva existência de atividade rural em regime de economia familiar 

exercida pela parte requerente e o lapso de tempo envolvido em tais 

afazeres.

Defiro a produção de prova testemunhal, conforme requerido pelas partes, 

frisando que o rol deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias 

antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando 

as que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de maio de 

2018, às 16h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Em tempo, sem prejuízo das determinações supra, abra-se vista à parte 

requerida para manifestar-se quanto à alegação de que não houve o 

cumprimento da antecipação da tutela conferida, devendo ficar salientado 

que já foram encaminhados à agência respectiva todos os documentos 

exigidos.

Por fim, registra-se que não serão admitidas manifestações no sentido de 

que o dever de cumprir o ato seria de gerente, pois, mesmo que seja 

assim, a intimação do réu e de seus prepostos se concretiza na pessoa 

do procurador jurídico habilitado.

Assim, tem o representante judicial do réu o prazo de 10 dias para 

demonstrar o cumprimento da ordem de tutela de urgência, sob o risco de 

imposição de multa no valor de R$ 500,00 por dia.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 92801 Nr: 10838-46.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Ferreira de Morais - 

OAB:22588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nestes autos, tem-se ação de execução de alimentos, sob o rito da 

prisão.

Devidamente citado, o executado manifestou-se nos autos, por intermédio 

da Defensoria Pública, justificando a impossibilidade de efetuar o 

pagamento do débito reclamado.

Diante disso, tem a requerente o prazo de 15 (quinze) dias para 

manifestação quanto à justificativa do executado.

Na sequência, tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 65363 Nr: 1469-62.2016.811.0059

 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: Ivanilza Pereira Tavares, conhecida "Mulher do Padre", 

Manoel Filho Pereira Marinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Cerezini - 

OAB:15.098-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nestes autos foi proferida sentença em 27/02/2018, oportunidade em que 

foram julgados procedentes os pedidos contidos na exordial.

No bojo da referida decisão, foi determinada a expedição de Alvará 

Judicial para liberação de valores deixados por Franques Tavares Marinho 

em sua conta bancária, entrementes, com vistas de evitar maior 

morosidade no cumprimento da sentença, posto que o feito já tramita há 02 

(dois) anos, determino à Secretaria Judicial:

- expeça mandado de entrega, destinado ao gerente do Banco Bradesco 

S/A, da agência 1149, para que seja promovida a entrega dos valores 

constantes na conta corrente 967-9, de titularidade de FRANQUES 

TAVARES MARINHOS, à IVANILZA PEREIRA TAVARES, CPF 

005.714.671-30, e ou a MANOEL FILHO PEREIRA MARINHO, CPF 

555.275.401-82.

Expedido o mandado e sobrevindo aos autos a informação do devido 

recebimentos dos valores supra, remetam-se os autos ao arquivo, 

independentemente de nova conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 94210 Nr: 11697-62.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deneri de Olivera Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GABRIEL REGIS DE 

ALMEIDA - OAB:36973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Desta forma, conheço dos presentes Embargos Declaratórios, 

porquanto tempestivos, porém JULGO-OS IMPROCEDENTES, nos termos 

da fundamentação.Em tempo, a parte requerente manifestou-se aduzindo 

que, em que pese este Juízo ter frisado que o auxílio doença deveria ser 

prestado por 02 (dois) anos, foi inserido pelo requerido, no sistema 

INFBEN, que a cessação do benefício ocorrerá em 07/06/2018, consoante 

demonstrado pela requerente à referência 27.Em razão disso, determino 

ao requerido a imediata retirada do sistema próprio de quaisquer 

anotações que possam levar à suspensão do pagamento do benefício 

previdenciário devido ao autor antes do prazo assinalado por este Juízo, 

observando-se que para dar cumprimento a esta ordem, deverá a 

Secretaria deste Juízo também, além da regular intimação do INSS, expedir 

ofício à agência ou instituição pagadora.Frise-se que eventual cessação 

do benefício realizada pela autarquia ré, ensejará na multa diária de 

R$10.000,00 (dez mil reais).Por fim, aguarde-se a apresentação do laudo 

pericial. Encartado o laudo aos autos, abra-se vistas às partes para 

manifestação, tal como deliberado anteriormente.Oportunamente, tornem 

os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96652 Nr: 725-96.2018.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia de Arrendamento Mercantil RCI Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valderina Ferreira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEYTIANE SEVERINA DE 

FREITAS FERREIRA - OAB:12481/B, MARIO SERGIO DOS SANTOS 

FERREIRA JUNIOR - OAB:12622/O

 Aqui se tem ação de busca e apreensão, promovida pela COMPANHIA DE 

ARRENDAMENTO MERCANTIL RCI BRASIL em face de VALDERINA 

FERREIRA SANTOS.

Após o cumprimento da liminar, o qual ocorrera em 09 de abril, consoante 

certidão amealhada aos autos, a requerida efetuou o pagamento da 

integralidade do débito apontado pelo autor, purgando, desse modo, a 

mora.

Destarte, fixo ao requerente o prazo de 05 (cinco) dias para manifestação 

e promer atos necessários à restituição do veículo ao requerido, devendo, 

ainda, em igual prazo, manifestar-se em prosseguimento.

No caso de nada ser dito no prazo, expeça-se mandado para que seja o 

depositário intimado para liberação bem imediatamente à parte ré.

Após, tornem os autos imediatamente conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 59349 Nr: 2951-79.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helyelma Fernandes da Silva Pimenta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ricardo Gomes Pimenta 

- OAB:20.613-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 
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Barbosa - OAB:MT 13.245-A

 Nestes autos foi proferida sentença em 05/11/2016, oportunidade em que 

foram julgados procedentes os pedidos contidos na exordial, nos 

seguintes termos:

“Ante o exposto, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, para:

-DETERMINAR à empresa ré que ajuste os valores no valor máximo de R$ 

60 (Sessenta Reais) mensais no tange serviços mensais (Valores dos 

Planos e Serviços) sem a necessidade de entrar em contato por nenhum 

canal de relacionamento com a Requerida para alguma correção;

 -CONDENAR a empresa ré a pagar ao autor, a título de danos morais, a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC 

e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do presente 

arbitramento.”

Na sequência, após o respectivo trânsito em julgado, foi demonstrado o 

cumprimento do comando sentencial no tocante ao ajuste dos valores 

mensais das faturas.

Desse modo, considerando que a parte requerente não se manifestou em 

prosseguimento, bem assim inexistindo no caderno processual 

informações de que a requerente tenha efetuado a habilitação de seus 

créditos, consoante disciplinado pelo artigo 9, da Lei 11.101/2005, poderá 

a demandante aguardar o encerramento da recuperação judicial 

enfrentada pela ré e, em sendo o caso, promover o impulsionamento deste 

feito.

 Assim, remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante 

adoção das formalidades e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 54412 Nr: 22-73.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenice Soares Peixinho, BFSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos João Camargo Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elton Vieira Santos - 

OAB:OAB/MT 18830-A, Luciana Fernandes de Freitas - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLEY ALVES DE FARIA - 

OAB:31506

 Aqui se tem ação de execução de alimentos, na qual, em 03/10/2017, foi 

decretada a prisão civil do executado.

Por conseguinte, sobreveio aos autos ofício lavrado pelo Comandante do 

10º Comando Regional, Tenente José Roberto Castelo, informando que o 

executado estava preso no Núcleo da Polícia Militar de Canabrava do 

Norte/MT.

Após, a exequente se manifestou informando que a decisão exarada por 

este Juízo, no sentido de ser procedido com desconto dos alimentos em 

folha de pagamento, não havia sido cumprida.

DECIDO.

Preliminarmente, considerando que houve cumprimento do mandado de 

prisão expedido, deverá a requerente informar se houve a quitação do 

débito vencido.

De outro viés, deverá a Secretaria Judicial expedir carta precatória para 

fins de intimação pessoal do Diretor da Secretaria de Segurança Pública 

de Mato Grosso, consignando o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para 

averbação do desconto mensal de 30% do salário mínimo vigente na 

remuneração de DOMINGOS JOÃO CAMARGO ALVES, devendo o 

montante ser alocado na conta poupança 1001137-0, agência 1149, 

Banco Bradesco, de titularidade de Adenice Soares Peixinho.

Deverá o Diretor da Secretaria ser advertido que o descumprimento do 

comando judicial ensejará na aplicação das medidas e providencias cíveis 

e criminais pertinentes e, sem prejuízo, de imposição de astreinte no 

patamar de R$1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento.

Incumbirá à requerente, após o retorno da missiva, com informação de 

intimação da autoridade mencionada, informar se as pensões alimentícias 

estão sendo devidamente depositadas em seu favor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 97771 Nr: 1370-24.2018.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley dos Santos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT 14.176-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação para busca e apreensão promovida por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS em face de WESLEY DOS SANTOS 

PEREIRA BRASILEIRO.

Analisando os autos, verifica-se que a parte autora não colacionou 

nenhum documento que comprove a mora devedor, eis que consta no 

caderno processual que o AR remetido ao requerido foi devolvido ao 

remetente sem assinatura.

 Instado a colacionar a prova pré-constituída da mora no prazo de 15 

(quinze) dias, a parte autora manifestou-se nos autos, em 27/03/2018, 

requerendo a dilação do prazo para 60 (sessenta) dias.

É o relatório. Fundamento e decido.

Do compulsar dos autos, tal qual mencionado anteriormente, verifica-se a 

ausência da comprovação de que o credor, ora requerente, constitui em 

mora o devedor.

Em um primeiro momento se falaria em oportunizar a parte autora que 

emende à inicial, contudo, para que se constitua a mora do devedor 

mediante a sua devida notificação extrajudicial, é necessário lapso 

temporal superior aos 15 (quinze) dias à que alude o artigo 321, do Código 

de Processo Civil – o qual trata acerca da emenda à inicial -, bem assim, 

por ser esta fase processual incompatível com a suspensão do processo 

até que se aguarde o deslinde da cobrança na esfera administrativa, não 

há o que se falar em emenda.

Com efeito, o indeferimento da exordial é medida de rigor, posto que esta 

não atende os requisitos elencados em lei.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, indefiro a petição inicial e julgo extinto o presente 

processo, sem a apreciação do mérito da causa.

Isento de custas processuais e honorários advocatícios.

Decorrido o prazo recursal, determino a Secretaria que expeça o 

necessário para remeter os autos ao arquivo, mediante adoção das 

formalidades de praxe.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 79774 Nr: 2887-98.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IAMN, DACDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Anulo a decisão contida na referência 65 uma vez que trata-se de 

situação verificada em outro processo. Risque-se o lançamento.

Informe a Secretaria deste Juízo quanto ao andamento da carta precatória 

expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 64754 Nr: 1233-13.2016.811.0059

 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: Maria Auxiliadora da Silva Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Xavier Filho - 

OAB:14543-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Abra-se vista à parte ré para que se manifeste quanto à pretensão de 

cumprimento da sentença, podendo, dentro do prazo de até 30 dias, 

apresentar impugnação nos próprios autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 75662 Nr: 293-14.2017.811.0059

 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: JOAO BATISTA VELOSO DA COSTA
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 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:

 Aqui se tem ação para concessão de aposentadoria por idade rural.

Após a prolação de sentença, o requerido interpôs recurso de apelação e, 

na sequência, a autora apresentou as respectivas contrarrazões.

Considerando que nos autos há informação da devida implantação do 

benefício em favor da parte autora, determino a imediata remessa dos 

autos à Superior Instância para análise do recurso interposto, com as 

homenagens deste Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 91402 Nr: 10089-29.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RFdS, ASdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GABRIEL REGIS DE 

ALMEIDA - OAB:36973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 10089-29.2017.811.0059 (código 91402)

Aqui se tem ação proposta por ALEKSANDER SOUZA DOS SANTOS em 

face de MÁRIO DOS SANTOS em que se buscou pagamento de valores 

relativo a alimentos.

A parte autora foi intimada para promover atos de diligências necessárias 

ao andamento do processo, consistente em fornecer endereço do réu 

para citação, mas não se manifestou.

Decido

A petição inicial deve ser indeferida.

 Isso porque um de seus requisitos basilares é o endereço que 

potencialize a citação e, sendo esta frustrada por inércia da parte autora, 

o caso é de indeferimento por inépcia. Isso se justifica porque o autor foi 

intimado a promover a citação dos dois, mas não se manifestou.

Em face do que foi dito, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E, POR 

CONSEQUÊNCIA, EXTINGO este feito, sem resolução do mérito, nos termo 

do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

Porto Alegre do Norte (MT), 24 de abril de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 76430 Nr: 766-97.2017.811.0059

 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: INGRED MACHADO GONTIJO, Luzenilde Machado dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A sociedade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago da Silva Machado - 

OAB:17908 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 109, da lei 6.015/73, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e determino a retificação do 

registro civil de INGRED MACHADO GOURTIJO a fim de constar na certidão 

de nascimento da requerente as seguintes retificações: De: INGRED 

MACHADO GOURTIJO Para: INGRED MACHADO GONTIJO E o nome de seu 

PAI: De: RILDO OLIVEIRA GOURTIJO Para: RILDO DE OLIVEIRA 

GONTIJOExpeça-se Mandado de Retificação ao Cartório Competente. Sem 

custas e honorários, por ser incabíveis na espécie.Transitada em julgada, 

remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção 

das formalidades e anotações de praxe.Ciência ao Ministério 

Público.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 85122 Nr: 6218-88.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAdScp"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GABRIEL REGIS DE 

ALMEIDA - OAB:36973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se ação de execução de alimentos.

Foi tentata a citação do réu, mas este não foi encontrado porque estaria 

em outro Estado da Federação.

Diante disso, a parte autora pediu penhora de proventos de 

aposentadoria, dizendo que esta medida seria cabível.

Decido.

Não se admite penhora sem prévia citação do devedor.

O novo Código de Processo Civil previu um instituto conhecido por arresto. 

Trata-se de hipótese clássica em que o Juízo autoriza a apreensão de 

bens do devedor antes da citação, mas desde que presentes certas 

circunstâncias.

As circunstãncias autorizadoras do arresto, entendido como medida 

cautelar em si mesmo, podem ser abarcadas pela situação em que o 

devedor esquiva-se injustificadamente no cumprimento de sua obrigação 

civil.

No caso apresentado nos autos, o réu foi regularmente condenado numa 

ação onde se reconheceu seu dever de arcar com obrigação alimentar, 

mas sumiu, sem apresentar qualquer justificativa ao alimentando. O caso é 

clássico exemplo de tentativa de total descaso com a autoridade do Poder 

Judiciário, se não bastasse o escárnio que representa em suas 

obrigações civis mais básicas.

Por causa disso, indefiro o pedido de penhora, mas defiro a medida como 

arresto, devendo ser oficiado Instituto Nacional do Seguro Social, 

requisitando o bloqueio de 30% dos proventos de aposentadoria destinada 

ao executado e depositada em conta judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 90521 Nr: 9570-54.2017.811.0059

 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 Neli Nunes Moreira, vulgo "Neli"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, através de seu 

advogado, para que compareça na audiência designada para o dia 

16/05/2018 às 16h00min (horário oficial do Estado de Mato Grosso)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 41591 Nr: 1318-38.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jodacy Gaspar Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Alberto Santos Faria, epíteto "Beto"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianatan Ferreira Jorge - 

OAB:18699/O, Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Ricardo Gomes 

Pimenta - OAB:20.613-A - MT

 Autos n. 1318-38.2012.811.0059 (código 41591)

Considerando que a parte exequente manifestou interesse em oferecer à 

locação os imóveis existentes na área objeto da penhora, fixo prazo de 

até 15 dias para que apresente, nos autos, as minutas dos contratos, 

assinadas pelos interessados.

Em relação àqueles que não desejarem assinar o contrato de locação com 

o novo senhorio, apresente, no mesmo prazo, os endereços para onde 

serão removidos os bens, devendo tal documento conter a ciência 

inequívoca do inquilino.

Posteriormente, tornem os autos conclusos para novas deliberações.

Porto Alegre do Norte (MT), 25 de abril de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

3ª Vara

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 66456 Nr: 1904-36.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariston José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVA SANTOS DE ARAUJO 

SILVA - OAB:19410/O, Nivaldo Pereira da Silva - OAB:17795/MT

 Ante o exposto, com base na motivação supra, CANCELO a sessão 

plenária designada para o dia 25.04.2018 e RELAXO A PRISÃO do 

acusado Ariston José da Silva, por excesso de prazo, mediante o 

cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão (art. 

319, do CPP): 1- Comparecimento mensal no juízo para informar endereço 

atualizado e justificar suas atividades;2- Proibição de ausentar-se desta 

Comarca, por prazo superior a 15 (quinze) dias, sem prévia autorização 

judicial;3- Proibição de cometer novos ilícitos penais;4- Recolhimento 

domiciliar no período noturno, dias de folga e nos finais de semana (das 

20h00 às 06h).Cientifique-se o acusado de que o descumprimento das 

medidas impostas poderá acarretar, dentre outras consequências, a 

DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, conforme preceitua o art. 282, 

§4º do CPP.Expeça-se alvará de soltura em favor do acusado se por outro 

motivo não deva permanecer preso.Por fim, com a informação de 

cumprimento do mandado de prisão da testemunha protegida, tornem-se 

os autos conclusos para designação de nova data para realização da 

sessão de julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.Ciência ao Ministério 

Público e à Defesa.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 80964 Nr: 3540-03.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Pereira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Itiel Gomes Costa - 

OAB:21499 - MT

 Considerando a certidão retro, DECLARO encerrada a instrução criminal. 

Abra-se vista aos sujeitos processuais para, no prazo de 05 dias, 

sucessivamente, apresentarem alegações finais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 59409 Nr: 3004-60.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldenor Silva Setubal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880-MT

 Diante da aceitação do acusado (ref. 09), HOMOLOGO a proposta de 

suspensão condicional do processo, ressalvando que a suspensão será 

revogada, se no curso do prazo, vier a ser processado por outro crime ou 

contravenção, ou, ainda, descumprir qualquer das condições impostas. 

Fica ciente, ainda, que expirado o prazo sem revogação, este juízo 

declarará extinta a sua punibilidade, bem como durante o prazo de 

suspensão não correrá a prescrição, nos termos do artigo 89, § 6º, da Lei 

nº 9.099/95.

Outrossim, considerando o pagamento da prestação pecuniária, bem como 

a informação de que o acusado tem residência fixa e trabalho lícito 

(servidor Público) na cidade de São Félix do Araguaia/MT, DETERMINO a 

expedição de carta precatória a Comarca de São Félix do Araguaia/MT 

para, que o acusado possa dar início ao cumprimento das demais medidas 

impostas, especialmente a proibição de se ausentar da Comarca por mais 

de 30 (trinta) dias e o comparecimento bimestral em juízo.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 71432 Nr: 4126-74.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mardone Lemes dos Reis, vulgo "Gordo ou 

Cobrinha"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT, Jodacy Gaspar Dantas - OAB:10993/MT

 Em observância ao contido no art. 589 do Código de Processo Penal, 

mantenho a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Assim, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97360 Nr: 1116-51.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex da Silva Costa, HIAGO RODRIGUES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riveraldo Gomes da Silva - 

OAB:8143-A/PA, TALITA SANTANA COSTA - OAB:19324/B

 Quanto a certidão retro, retifique no sistema (apolo) devendo constar na 

presente ação penal apenas o nome do polo passivo ALEX DA SILVA 

COSTA, vez que o feito foi desmembrado em relação ao acusado THIAGO 

CANDIDO DA SILVA SOUSA (autos código-98020).

Às providências. Cumpra-se.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43383 Nr: 487-14.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cícero Vilela de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bosco Rezende Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Primeiramente, considerando que o autor tem mais de 65 anos de idade, 

providencie a Serventia o cadastro e anotações necessárias quanto a 

prioridade de tramitação do presente feito.

No mais, a parte requerida acostou aos autos documento novo (sentença) 

com o fim de corroborar a sua tese defensiva de que nunca deteve a 

posse da área em litígio (fls. 199/216).

É cediço que, nos casos excepcionados no artigo 435 do CPC quando, 

tratando-se de provar fatos ocorridos depois dos articulados ou para 

contrapô-los aos que foram produzidos, à parte torna-se lícito, em 

qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos.

Não obstante a prova documental deva ser apresentada com a inicial e a 

defesa, admite-se também a juntada extemporânea de documentos 

formados após esses atos, desde que não sejam para surpreender a 

parte contrária e nem para protelar o andamento/julgamento do feito.

A doutrina e a jurisprudência vêm dando uma interpretação mais larga ao 

art. 435 do CPC, para permitir a juntada de documentos em qualquer 

tempo, mesmo que não visem comprovar fatos ocorridos após os 

articulados ou a contrapor-se aos documentos existentes nos autos, 

desde que essa junção obedeça ao princípio da lealdade processual e 

seja oportunizado o contraditório.

Com isso, intime-se o autor para que, querendo, se manifeste no prazo de 

15 (quinze) dias sobre o documento (sentença) apresentado pelo 

requerido às fls. 202/216.

 Após, tornem os autos conclusos para sentença.

 Cumpra-se.
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 Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38633 Nr: 2398-32.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Henrique Macedo Bazotti 

- OAB:14.494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 38633

 Decisão

 Vistos, etc.

 A parte autora manifestou-se nos autos requerendo a suspensão do 

presente feito, com a manutenção da liminar concedida, até o julgamento 

da ação de usucapião em apenso – código n.º 39390 (fl. 125).

 Nos termos do artigo 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, defiro o 

pedido de suspensão do feito, eis que a prescrição aquisitiva do domínio 

sobre o imóvel rural objeto da presente demanda está sendo discutida na 

ação de usucapião em apenso (código n.º 39390).

 Desse modo, DEFIRO o pedido de suspensão do feito, mantendo a liminar 

dantes concedida (fls. 69/70), pelo período máximo de 1 (um) ano ou até o 

julgamento da ação de usucapião (código n.º 39390), o que ocorrer 

primeiro.

 Ressalto que, esgotado o prazo de 1 (um) ano, ainda que não tenha 

havido o julgamento da ação de usucapião em apenso, os presentes autos 

retomaram o seu curso normal, consoante o disposto nos §§4.º e 5.º, do 

artigo 313 do Código de Processo Civil.

 Ultrapassado o prazo, intime-se a parte autora para se manifestar e/ou 

requerer o que entender de direito.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 24 de abril de 2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39390 Nr: 199-03.2014.811.0017

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Luis Fedrigo, Jose Castilho Ribeiro, 

Gilberto de Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Henrique Macedo Bazotti 

- OAB:14.494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de ID n.° 39390

Vistos, etc.

 Em decisão prolatada em 12/11/2014, o M.M juiz postergou a analise da 

liminar pleiteada para depois de providenciado o apensamento aos autos 

código n.º 38633 (fl. 81).

 Com o apensamento, os autos tornaram conclusos.

 Pois bem.

 A priori, não evidencio a presença dos pressupostos para a concessão 

da tutela de urgência pleiteada, eis que os documentos acostados à inicial 

não trazem a segurança necessária para o deferimento da medida.

 Ademais, considerando o longo percurso transcorrido desde a 

propositura da ação, a fim de se confirmar a manutenção da situação 

fática retratada na inicial, entendo como necessário a realização de auto 

de constatação.

 Assim, para melhor apreciação do pedido liminar, vislumbro a 

necessidade de prévia lavratura de auto de constatação judicial na área 

rural objeto da ação, a fim de se confirmar os fatos noticiados na exordial, 

quais sejam, a criação no local de bovinos, equinos e suínos pela parte 

autora, bem como as benfeitorias porventura existentes.

 Por tais razões, expeça-se mandado de constatação para cumprimento 

pelo Sr. Oficial de Justiça na área indicada na peça vestibular, sendo o 

caso, desde já, com o reforço policial para cumprimento.

 Deverá o zeloso meirinho conferir quem efetivamente está na posse da 

área, a realização de benfeitorias e por quem, bem como os bens que 

guarnecem a área e seu respectivo titular.

 Intime-se a parte requerente para recolher as diligências do senhor Oficial 

de Justiça.

 Após o cumprimento da providência, tornem-me os autos conclusos para 

deliberação.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 24 de abril de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42340 Nr: 2626-70.2014.811.0017

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Aparecido da Silva, Sebastião Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação monitória proposta pela Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados do Araguaia (SICREDI) em desfavor de Eduardo 

Aparecido da Silva e Sebastião Ramos.

 Infere-se dos autos que houve o recebimento da inicial, bem como seu 

processamento com a determinação da intimação dos requeridos (fl. 37), 

ao único endereço fornecido pelo autor.

 A citação por oficial de justiça restou ineficaz, haja vista ter certificado 

que o endereço dos requerido constante a inicial abduz em uma área de 

reserva indígena (fl. 39).

Em seguida, de plano, o autor atravessou petitório requerendo a citação 

por Edital, sem demonstrar ou requerer qualquer outra diligência no sentido 

de localizá-lo.

Pedido este, indeferido pelo meu antecessor, uma vez que a parte autora 

não desincumbiu ao exaurimento as possibilidades de realizar a citação 

pessoal dos requeridos.

Em nova manifestação da parte autora requereu novamente o pedido de 

citação dos requeridos por edital, como se observa a fl. Retro.

Assim, indefiro o pedido de fl. 57, eis que não foram esgotados todos os 

meios hábeis para sua localização.

Vale lembrar que, existem outros instrumentos que possibilitam a pesquisa 

de endereço dos quais não se valeu a parte autora.

 Ante o exposto, intime-se a parte autora via DJE para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, forneça o endereço correto dos requeridos para o correto 

deslinde do feito ou requeira o que entender de direito, sob pena de 

extinção do feito.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Intime-se.

Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44716 Nr: 1308-18.2015.811.0017

 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: Doacir Antônio Matte, Rosilene de Paiva Teixeira Matte

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a regularidade do requerimento retro (recolhimento das 

custas pertinentes), procederá-se-á a retirada dos autos do Arquivo 

especificamente para extração de cópias, oportunidade em que 

abrirar-se-á vistas ao Requerente pelo prazo de 05 (cinco) dias para 
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realização do ato. Após, retornará os autos ao Arquivo, tudo em 

consonância com as normas da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135354 Nr: 1732-26.2016.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie a complementação da diligência do Oficial de Justiça, 

tendo em vista que o endereço indicado localiza-se no Zona Rural, 

Distritito do Espigão do Leste, há 400 KM, da sede da Comarca, devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Diligência) e juntada aos 

autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a fim de que se efetive o cumprimento do respectivo Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141872 Nr: 70-56.2018.811.0017

 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: BV Financeira S/A - Credito Financ. e Investimentos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hosana Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, Moisés Batista de Souza - OAB:21442-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie a complementação da diligência do Oficial de Justiça, 

tendo em vista que o endereço indicado é na Cidade de Luciara, há 200 

KM da sede da Comarca, devendo a respectiva guia de pagamento ser 

extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do respectivo Mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 135591 Nr: 1894-21.2016.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos Teixeira Veras

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 Autos ID N.º 135591

Vistos.

Analisando a defesa apresentada pelo Réu (fls. 62/63), constato que não 

foram arguidas preliminares e/ou exceções e, ainda, não encontram-se 

presentes nenhuma das hipóteses de absolvição sumária estampada no 

artigo 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia nos termos em que apresentada e dou 

prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do artigo 399 ss. do Código de Processo Penal, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 10/05/2018, às 14:00 min 

(MT). No ato, sendo possível, proceder-se-á à tomada de declarações do 

ofendido, 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, interrogando-se, 

em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias. Além disso, se houver, os esclarecimentos 

de peritos dependerão de prévio requerimento das partes.

Intimem-se. Cumpra-se realizando e expedindo o necessário, inclusive 

Carta Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Ciência ao MPE.

 Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 25 de agosto de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37109 Nr: 1020-41.2013.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Créd. de Livre Adm. de Assoc. do Araguaia - 

SICREDI ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Paulo da Silva Amorim, Adriano Silva Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André N. Figueiredo Castro - 

OAB:8392, José Henrique Souza Vigo - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do sítio do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Diligência) e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado de 

Citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134101 Nr: 870-55.2016.811.0017

 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): João Cleber Theodoro Soares, Getúlio Vagner 

de Jesus Teles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171MS 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do sítio do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Diligência) e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado de 

Intimação das partes Requeridas para Audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133076 Nr: 173-34.2016.811.0017

 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: João Batista de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APROSUM - Associação dos Produtores 

Rurais Área Suiá Missú

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Marcio de Sousa Oliveira 

- OAB:13346, Glória Ribeiro Dias São José - OAB:20220/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Fundamento e Decido. É caso de cancelamento da 

distribuição do presente feito. Como se verifica a parte autora deixou 

transcorrer o prazo para o recolhimento das taxas e custas processuais 

pendentes, conforme valor atribuído à causa. Há de valorar, que 

decorridos cerca de quatro meses, após de expirado o prazo da autora 

para comprovar sua capacidade de hipossuficiente, está manifestou-se 

nos autos limitando-se a insistir no deferimento da justiça gratuita, 

deixando, contudo, de cumprir a determinação judicial para o recolhimento 

das custas processuais. Denota-se que o autor, apesar de devidamente 

intimado por meio de sua advogada via Diário de Justiça Eletrônico, bem 
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como ter feito carga dos autos e permanecido com feito, por 01 (um) mês, 

conforme se verifica em pesquisa ao sistema “APOLO”, quedou-se inerte 

quanto ao pagamento das custas judiciais (fl. 42). Referida decisão foi 

disponibilizada no DJe e publicada no dia 08/02/2018. Desta feita, 

necessária a aplicação do disposto no Artigo 290 do CPC/2015, com o 

cancelamento da distribuição do feito. Outrossim, insta salientar que 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: Deste modo, se percebe 

que a parte autora devidamente intimada, via DJE e carga dos autos, 

deixou transcorrer o prazo para que fossem recolhidas as taxas e custas 

processuais pendentes. Dispositivo Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

processo sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código 

de Processo Civil. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 19317 Nr: 201-12.2010.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diva Carneiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Souza Barros - 

OAB:13.826-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos, etc.

Defiro o pedido veiculado pela parte Exequente às fls. 44/45, para o fim de 

autorizar a penhora sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas ou 

aplicações financeiras da parte executada, Diva Carneiro da Silva (CPF 

053.304.081-72), até o valor indicado no demonstrativo de cálculo de fls. 

47, o que deverá ser efetivado por meio da penhora on line, via 

BACENJUD.

Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do executado, considerar-se-á efetuada a penhora, 

valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema Bacenjud que 

será juntado aos autos, procedendo-se em seguida, a intimação da 

executada para os fins legais, que pode se dar na pessoa de seu 

advogado, ou, na falta deste, pessoalmente.

Ademais, atente-se a Serventia para que todas as intimações/publicações 

sejam feitas em nome do procurador subscritor da petição de fls. 44/45, 

procedendo-se, por conseguinte o devido cadastro no sistema Apollo e na 

capa dos autos.

Às providências, expedindo-se o necessário, voltando-me conclusos em 

momento oportuno.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 52005 Nr: 151-29.2013.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Luíz Ferreira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709

 Por estas razões, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado ANTÔNIO LUIZ FERREIRA 

ALVES, devidamente qualificado, pela ocorrência da prescrição virtual da 

pretensão punitiva estatal. Procedam-se as comunicações pertinentes, 

constantes no art. 965 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso quanto à 

extinção da punibilidade, e retificações necessárias.Resta esta sentença 

publicada em audiência, saindo os presentes intimados.considerando que 

o Ministério Público desistiu do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se.Cumpra-se.Nada mais havendo a consignar, por mim, 

Jorge Luis Carreiro, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de DireitoPromotor de 

Justiça: Alexandre Balas

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62725 Nr: 314-33.2018.811.0098

 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): Silvio de Freitas Leal, Marcos Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 autos com a finalidade de promover a 

intimação do procurador da parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comprovar o recolhimento das custas de distribuição da carta 

precatória para citação da parte requerida ou retirar a r. missiva para 

distribuição no Juízo deprecante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53436 Nr: 24-57.2014.811.0098

 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 Sudoeste de MT¨-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL JUPITER NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A, Fabiana Rodrigues de Oliveira Delmondes - 

OAB:7819, Vera Lucia Novak - OAB:10886

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 autos com a finalidade de promover a 

intimação do procurador da parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comprovar o recolhimento das custas de distribuição da carta 

precatória para citação da parte requerida ou retirar a r. missiva para 

distribuição no Juízo deprecante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55472 Nr: 277-11.2015.811.0098

 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: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Roberto Marques, Juliano Marques Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 Defiro o pedido do Ministério Público, devendo ser franqueada vistas dos 

autos às partes para que apresentem rol de testemunhas e produção de 

provas que acharem necessárias.

Determino que seja intimada a senhora Judith Maria da Silva, residente e 

domiciliada na Rua Maria da Conceição, 84, centro, nesta urbe, para a 

solenidade em que deverá ser inquirida, sendo dia 14 de agosto de 2018, 

às 13h30horas.

Intime-se. Cumpra-se. Saem os presentes intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54298 Nr: 768-52.2014.811.0098

 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: Dejanira Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojão dos Móveis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaime Santana Orro Silva - 

OAB:6.072 B

 Defiro o pedido da desistência da testemunha.
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Encerrada a instrução processual, abra-se vistas dos autos às partes 

para que apresentem os memoriais finais, inciando-se pela requerente.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58822 Nr: 1081-42.2016.811.0098

 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: FL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Sávio Ribeiro Pinto - 

OAB:10899/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192, Paulo Rogério dos Santos Bachega - OAB:13184

 Considerando que foram arroladas pela defesa da requerida, as pessoas 

de Jennifer Gonçalves Lustig e Katarina Gonçalves Lustig, e ainda, que 

ambas são filhas do casal, tenho por bem ouvi-las na qualidade de 

informantes.

Homologo o pedido de desistência da testemunha Nelson Garcia Regiane.

No que tange ao pedido da D. Causídica da parte requerida, indefiro o 

pedido de cópia do presente feito à Delegacia de Polícia, uma vez que 

trata-se de processo afeto ao Direito de Família no deve ser preservada a 

intimidade das partes envolvidas. Nada obsta, no entanto, que a parte que 

sente sua honra ofendida solicite diretamente ao órgão apuração de 

eventuais fatos que considera ofensivo a sua honra. Ainda, Defiro o 

pedido de retificação nos autos deste processo do nome da requerida, 

para que conste seu nome nos exatos termos dos documentos de 

identidade que apresenta.

Encerrada a instrução processual, abra-se vistas dos autos às partes 

para que no prazo legal apresentem memoriais finais, iniciando pelo autor.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 50683 Nr: 1926-59.2007.811.0011

 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: Marco Antônio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sociedade Hospitalar Vitória Ltda, Célia Regina 

de Araújo Gonçalves, Valdir Milani, Irani de Oliveira e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Antônio - OAB:133.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVONEY BATISTA ANZOLIN 

- OAB:8122

 Código n° 50683

Valdir Milani e Irany de Oliveira e Silva interpuseram embargos de 

declaração às fls. 282/185, sob o argumento de que a decisão proferida à 

fl. 276 seria omissa por não ter conhecido do seu pedido de 

reconsideração.

Recebo os embargos, por tempestivos, contudo, nego-lhes provimento, 

porquanto a sentença reprochada não possui a alegada obscuridade e 

contradição.

Como é de elementar conhecimento, os aclaratórios têm a missão precípua 

de integrar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade 

ou contradições, de sorte que não possui caráter substitutivo da decisão 

embargada, servindo apenas para corrigir os vícios apontados pelo art. 

1.022, CPC, ou ainda, erro material manifesto.

Na hipótese em deslinde, verifica-se que os embargantes demonstram 

inconformismo com a inadmissibilidade do seu pedido de reconsideração, 

não, sendo, destarte, os embargos de declaração a via processual 

adequada para expor sua irresignação ou a discussão de matéria já 

decidida, posto que, supostamente, incoerente, segundo o seu 

entendimento.

 Assim, em pretendendo a declaração da nulidade da citação, 

necessariamente deverão os autores valer da ação autônoma ajustada ao 

mister.

Intimem-se.

Porto Esperidião-MT, 22 de setembro de 2017

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TIAGO GOMES DE BARROS, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Ttrata-se de ação de regulamentação de guarda 

proposta em face do requerido pela requerente avó materna da menor 

J.G.C.S que acompanha o desenvolvimento da menor desde os primeiros 

dias de vida , sempre contribuindo para o seu desenvolvimento.

Despacho/Decisão: Código n° 52591.Defiro o pedido de fl. 53, 

determinando a citação do requerido Tiago Gomes de Barros, por edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, inciso III do CPC), na forma do que 

dispõe o art. 246, inciso, c/c art. 256, ambos do Código de Processo Civil 

para, querendo, contestar o pedido no prazo de 15 (quinze) dias, 

constando no edital as advertências legais.No mais, determino que seja 

certificado se a requerida Julia Gracieli da Costa Silva apresentou 

contestação, haja vista que fora devidamente citada (fl. 19)Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 21 de Setembro de 

2017.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

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, ANTONIO MARCOS DE 

OLIVEIRA CORREIA, digitei.

Porto Esperidião, 10 de outubro de 2017

Joel Soares Viana Junior

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 37906 Nr: 1459-86.2015.811.0080

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBIRAJARA FRANCISCO PEREIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Adm de 

Assoc. do Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 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 o advogado da parte impugnada, via DJE, para 

que se manifeste nos autos sobre as razões iniciais, no prazo legal, 

conforme determinado em Decisão de Ref. 19.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 55538 Nr: 671-67.2018.811.0080

 AÇÃO: Requerimento de Apreensão de Veículo->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deusimar da Silva Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte Autora, através de seu Advogado, via DJE, para que se 

manifeste acerca da certidão da Oficiala de Justiça de ref.25.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 53543 Nr: 4490-46.2017.811.0080

 AÇÃO: Representação Criminal->Representação Criminal->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DPJCdQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDS, MPGF, MNDO, GPdS, MFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - OAB:17950/A, KARLA 

GUIMARAES DOS REIS - OAB:48952, Ketty Ney Bianca Holanda Aires 

- OAB:19386/O/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar o advogado do denunciado, via DJE, para que 

tome ciência da Decisão de ref.83.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 40639 Nr: 750-17.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ekipacar Comercio de Acessorios Automotivos 

Ltda, JONES MENDES, LUCINEIA BUCHNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 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 mandado de cumprimento do 

Mandado de Execução. 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): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 40015 Nr: 445-33.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANDES FIGUEREDO DA SILVA (SHOW DO 

LAR), Ernandes Figueiredo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 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 mandado de cumprimento do 

Mandado de Execução. 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): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 37021 Nr: 1017-23.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Anese

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT/14176-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:MT/5835-A, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte Autora, através de seu Advogado, via DJE, para que se 

manifeste acerca da certidão de decurso de prazo de ref.19.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 41295 Nr: 1110-49.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO FRANCISCO FERREIRA, 

EDMILSON ARAUJO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar a parte Autora, através de seu 

advogado, via DJE, para que se manifeste nos autos requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 40120 Nr: 485-15.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BORGATO COMERCIO DE MAQUINAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANO BENEDITO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CARRENHO GEIA - 

OAB:101346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar a parte Autora, através de seu 

advogado, via DJE, para que se manifeste nos autos requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 38356 Nr: 1601-90.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON ARAUJO FERREIRA, FRANCISCO 

GENUINO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:MT/11.640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nostermo da Legislação vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar a parte Autora, através de seu 

advogado, via DJE, para que se manifeste nos autos requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 36683 Nr: 869-12.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EUGENIO PRATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE PELEGRINI - OAB:16064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nostermo da Legislação vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar a parte Autora, através de seu 

advogado, via DJE, para que se manifeste nos autos requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 34980 Nr: 104-41.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KUHN DO BRASIL S/A IMPLEMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUERENCIA COMERCIO DE MAQUINAS 

AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Roberto de Azevedo - 

OAB:79.738/RS

 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 junte aos autos 

o comprovante de recolhimento de depósito judicial, referente a diligência 

do oficial de justiça, haja vista ter sido protocolado somente a petição, sem 

ter sido anexado a guia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 33750 Nr: 935-26.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.A. STULP EMPREENDIMENTOS E FACTORING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER BARROS BURJAK - ME , CLEBER 

BARROS BURJAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nostermo da Legislação vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar a parte Autora, através de seu 

advogado, via DJE, para que se manifeste nos autos requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 40684 Nr: 773-60.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANALTO DA AMAZONIA COMERCIO DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, ERASMO JOSÉ VILAÇA, HOSANI 

ROCHA DE CARVALHO VILAÇA, JOSÉ ANTONIO VILAÇA, ANA ROBADEL 

SOUZA VILAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 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, na pessoa de seu 

advogado, para que se manifeste acerca da Certidão da Oficiala de 

Justiça de ref.26.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31820 Nr: 265-25.2013.811.0079

 AÇÃO: Restituição de Coisa ou Dinheiro na Falência do Devedor 

Empresário->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: SULAMERICANO CIA NACIONAL DE SEGUROS, MATIAS 

SERVIÇOS GERAIS DE SEGUROS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS BRAGA PINTO - 

OAB:31867/GO, RICARDO GONÇALVES TEIXEIRA - OAB:29096/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para intimar o patrono da requerente da 

decisão/sentença de 26/03/2018, para, caso queira, apresente recurso no 

prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 34229 Nr: 1019-30.2014.811.0079

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FLORINDA CANDIDA DE JESUS, EDILANIA RIBEIRO DA 

SILVA, ELCY CANDIDA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILY KETLIN RIBEIRO RODRIGUES, MARCOS 

ANTONIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abelardo José de Moura - 

OAB:OAB/GO 13.941

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerida da 

sentença de fls. 93/95, tendo em vista que na publicação anteriro não 

constou o nome do advogado habilitado nos autos.

SENTENÇA: "Vistos em correição (META 2 CNJ). FLORINDA CANDIDA DE 

JESUS ajuizou AÇÃO DE GUARDA em face de MARCOS ANTONIO 

RODRIGUES, ambos qualificados, alegando que exerce a guarda fática da 

criança e pretende a confirmação em juízo para que seja lavrado o termo 

de guarda definitivo. Liminar deferida em fl. 35/36. O genitor foi citado 

apresentou contestação defendendo a improcedência do pedido. Vieram 

conclusos os autos para sentença. É o relatório. Fundamento e decido. 

Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos autos elementos 

suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda 

eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista 

que a questão controvertida é exclusivamente de direito e foram juntados 

aos autos documentos suficientes para a comprovação das teses 

apresentadas pelas partes e formação do convencimento do julgador. 

Além disso, anoto que o magistrado é o destinatário das provas, de modo 

que a ele incumbe a direção do processo e a ponderação sobre a 

necessidade ou não da produção de outras provas. A propósito, já decidiu 

o Supremo Tribunal Federal que “a necessidade de produção da prova há 

de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide não implique 

em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do Magistrado” (RE 101.171-8- SP). Ademais, o juiz não está adstrito a 

nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo 

atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado. 

Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi factum, dabo tibi ius” (REsp 

1.537.996). Assim, verifico que os aspectos decisivos desta causa estão 

suficientemente líquidos, de modo que está autorizado o julgamento 

antecipado da lide (RTJ 115/789). Estão presentes as condições da ação 

e os pressupostos processuais. NO MÉRITO, O PEDIDO É PROCEDENTE. O 

instituto da guarda é uma das obrigações do poder familiar conforme 

previsão dos arts. 1.630 e 1.638 do Código Civil, devendo ser guiado pelo 

PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA, albergado nos arts. 227 

da Constituição Federal e 7º, 15 e 33 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. A guarda obriga aos pais ou a terceiro que esteja habilitado 

a exercê-la à prestação de assistência material, moral e educacional à 

criança ou adolescente, sendo que a escolha do tipo de guarda a ser 

estabelecido em cada caso deve levar em consideração determinados 

requisitos como a efetivação do esboço social e psicológico, com o 

objetivo de atender os interesses do menor. Segundo consta dos autos, o 

melhor interesse da adolescente é a PERMANÊNCIA ONDE ESTÁ, porque 

ESTÁ BEM. A propósito, a criança se mostrou saudável e feliz com os 

cuidados que lhe são deferidos (recente relatório juntado aos autos em 

fls. 90/91). Em contrapartida, o pai não se mostrou presente, deixando de 

conferir cuidados à filha, o que implica na inaptidão à guarda. Diante disto, 

tenho que tal quadro fático é o que basta para a procedência do pedido, 

mormente em vista da preservação da atual situação fática estável 

evidenciada nos autos. Além disso, a jurisprudência é pacífica a este 

respeito, senão vejamos: “O menor, de regra, deve ser mantido onde está, 

desde que aí se encontre bem. A troca do meio ambiente deve ser evitada 

o quanto possível, para não causar prejuízo psíquico à criança. (STF, RE 

100.200.0, 2ª T. – j. 27.9.83, Rel. Min. Moreira Alves, in RT 586/234)” (in 

Estatuto da Criança e do Adolescente – Doutrina e Jurisprudência, Valter 

Kenji Ishida, Atlas, p. 74). Desta forma, ABOLUTAMENTE DESNECESSÁRIA 

a realização de mais estudos, tornando o processo INFINITO e 

prejudicando a prestação da tutela jurisdicional adequada e efetiva. Diante 

do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o 

pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC, para 

CONCEDER A GUARDA DEFINITIVA, nos termos da petição inicial. 

Lavre-se termo DEFINITIVO de guarda. Ciência às partes. P.R.I. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se."
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 55438 Nr: 1257-10.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDEMI SOARES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder Consórcio Seguro DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsino o presente feito para INTIMAR o patrono da parte 

autora,conforme decisao de fls de Nº4, fica designada audiencia de 

conciliação para o dia 06 de junho de 2018 às 16:00 horas (MT)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35855 Nr: 2458-76.2014.811.0079

 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 Batista de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder Consórcio Seguro DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Hayashida - 

OAB:11.758, Lucimar Cristina Gimenez Cano - OAB:OAB/RO 5.017, 

Paulo Vinício Porto de Aquino - OAB:14.250-A, Roberto Douglas de 

Almeida Gonçalves

Gonçalves - OAB:17.574, Rodrigo Pouso Miranda - OAB:12.333

 Vistos em correição.

Recebo os embargos de declaração, nos termos do art.1022, do CPC.

Conforme dispõe o §2º, do art.1023, do CPC, intime-se a parte embargada 

para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os 

embargos opostos, eis que seu eventual acolhimento implique a 

modificação da decisão embargada.

 Cumpra-se. Às providências.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44156 Nr: 918-69.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roque Ribeiro de Bonfim, Valdeci Ferreira 

Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:OAB-MT 21786-O, César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo nº 918-69.2017.811.0052 – Código 44156

Vistos em correição.

Em detida análise, assevero que os réus foram citados (ref. 13) e 

informaram não ter condições financeiras para constituir causídico.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO, como defensores dativos, o Dr. CARLOS 

ROBERTO DOS SANTOS JÚNIOR, OAB/MT n. 5701-A e o DR CÉSAR LUIZ 

BRANICIO DA SILVA, OAB/MT nº 21373, para que atuem como advogados 

nesta ação, representando os acusados ROQUE RIBEIRO e VALDECI 

FERREIRA, respectivamente, atentos 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.

INTIMEM-SE PESSOALMENTE os doutos causídicos para, em caso de 

aceitação do múnus, representarem os interesses dos acusados neste 

processo e oferecerem respostas à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, 

conforme preceitua o art. 396 e 396-A do CPP.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41119 Nr: 1436-93.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Roberto Alexandre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:OAB-MT 21786-O

 Processo nº 1436-93.2016.811.0052 – Código 41119

Vistos em correição.

Em detida análise, assevero que o réu foi citado (ref. 23) onde informou 

não ter condições financeiras para constituir causídico.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO, como defensor dativo, o Dr. CARLOS ROBERTO 

DOS SANTOS, OAB/MT n. 5701-A, para que atue como advogado nesta 

ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da 

OAB/MT – fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE PESSOALMENTE o douto causídico para, em caso de aceitação 

do múnus, representar os interesses do acusado neste processo e 

oferecer resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme 

preceitua o art. 396 e 396-A do CPP.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46081 Nr: 1935-43.2017.811.0052

 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: Rute Vicente de Assis Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:21711

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46077 Nr: 1932-88.2017.811.0052

 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: Lucio Alves Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A, Carlos Roberto 

Costa, Carlos Nataniel Wanzeler, James Mattew Merril

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 
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OAB:21378/O, César Luiz Branicio da Silva - OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48956 Nr: 3416-41.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jairo José Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48957 Nr: 3417-26.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Israel Sebastião Tenorio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49468 Nr: 3656-30.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberson Messias Mazete

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49357 Nr: 3605-19.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIAS CAMILO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46919 Nr: 2389-23.2017.811.0052

 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: Wilza Barbosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46074 Nr: 1930-21.2017.811.0052

 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: Lucídio Jesus de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A, Carlos Roberto 

Costa, Carlos Nataniel Wanzeler, James Mattew Merril

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O, César Luiz Branicio da Silva - OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 50282 Nr: 399-60.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024526/4/2018 Página 565 de 598



 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raquel Kuster de Freitas, Ronigleison de 

Morais Magalhães, Adriano Carlos Machado, Tais Critina da Rocha Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A, Amós Medeiros dos Santos - OAB:21378/O, 

Andre da Conceição Paiva - OAB:MT - 22398/O, César Luiz Branicio 

da Silva - OAB:MT - 21373-O

 Processo n.º 399-60.2018.811.0052 – Código: 50282 DEFIRO o pleito de 

revogação da prisão preventiva formulada pela defesa, e concedo 

LIBERDADE PROVISÓRIA ao acusado RONIGLEISON DE MORAIS 

MAGALHÃES, mediante as seguintes MEDIDAS CAUTELARES previstas 

no art. 319, do Código de Processo Penal: 1. COMPARECIMENTO 

QUINZENAL em juízo para informar e justificar suas atividades;2. 

PROIBIÇÃO de frequentar bares, boates, prostíbulos e estabelecimentos 

congêneres;3. PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE da Comarca, sem a devida 

autorização deste juízo e concordância do Ministério Público;4. 

RECOLHIMENTO noturno, no período das 22h00min até às 05h00min;5. 

OBRIGAÇÃO de manter endereços e telefones atualizados perante a 

Secretaria de Vara desta Comarca.EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ DE 

SOLTURA em favor de RONIGLEISON DE MORAIS MAGALHÃES, 

libertando-o, se por outro motivo não estiver preso, bem como 

ADVERTINDO-O QUE, NO CASO DE DESCUMPRIMENTO, PODERÁ TER A 

PRISÃO PREVENTIVA NOVAMENTE DECRETADA.CIÊNCIA ao MPE e à 

defesa.Sem mais, CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 995 Nr: 2-41.1994.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZER FERNANDES DA GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Cezar Buin Zumioti 

(Defensor Público) - OAB:MT- 0000

 Caso seja necessária a atuação do advogado nomeado acima, 

proceda-se sua intimação, pessoalmente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias requeira o que for de direito, devendo constar no mandado o 

endereço e o telefone para contato com o réu.Após, remetam-se os autos 

conclusos para designação de data do júri.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário com URGÊNCIA.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 7768 Nr: 14-98.2007.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Eugenia 

Vitorassi, ATV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jocenildo Tomazeli de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Autos nº 2007/5 (Código: 7768)

Vistos.

DEFIRO o pedido formulado à fl. 78, de modo que suspendo o feito pelo 

prazo pugnado. Após o transcurso, AO AUTOR para se manifestar em 15 

(quinze) dias, se inerte, INTIME-SE pessoalmente, sob pena de extinção 

anômala.

Por fim, CONCLUSO.

 CUMPRA.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Rio Branco/MT, 3 de agosto de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48584 Nr: 3218-04.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelica Fernandes de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O, César Luiz Branicio da Silva - OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48580 Nr: 3214-64.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Jesus de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48577 Nr: 3211-12.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Cícero da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48576 Nr: 3210-27.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Augustinho Brunelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 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 
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finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo 

legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-10.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE DE CASTRO YUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA JR EIRELI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000203-10.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 

37.480,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte REQUERENTE: GISELE DE 

CASTRO YUNES DOS SANTOS Parte REQUERIDO: INDÚSTRIA E 

COMERCIO DE MADEIRA JR EIRELI, endereço Rua Irmãos Garbulio, n. 352, 

bairro Distrito Industrial I, Cabralia Paulista/SP, CEP.: 17.480-000. Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO, do inteiro 

teor da sentença, cuja cópia segue abaixo transcrita ou anexa, do 

processo acima indicado. Sentença: Anexa RIO BRANCO, 25 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000150-29.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DEFACIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(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: 1000150-29.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 

37.480,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Partes do 

processo: Parte REQUERENTE: ANTONIO DEFACIO FERREIRA Parte 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, 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, acerca da expedição do Alvará 

Eletrônico n.394781-5/2018, juntado ao Id.12907421. Despacho/Decisão: 

Anexo RIO BRANCO, 25 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: 8010138-23.2015.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (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 RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010138-23.2015.8.11.0052; Valor causa: R$ 

31.520,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte REQUERENTE: 

MARCELO BARROSO VIARO Parte REQUERIDO: VIVO S.A. Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 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 ciência 

da expedição do Alvará Eletrônico n.398331-5/2018, juntado ao Id. 

12909487. Despacho/Decisão: Anexo RIO BRANCO, 25 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: 8010416-87.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIO BARBOZA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010416-87.2016.8.11.0052; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte REQUERENTE: 

SILVANIO BARBOZA DE SOUZA Parte REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 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 

ciência da expedição do Alvará Eletrônico n.398508-3/2018, juntado ao Id. 

12909822. Despacho/Decisão: Anexo RIO BRANCO, 25 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: 8010089-79.2015.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GEZIO EVANGELISTA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

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: 8010089-79.2015.8.11.0052; Valor causa: R$ 

31.520,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte REQUERENTE: GEZIO 

EVANGELISTA SANTANA Parte REQUERIDO: VIVO S.A. Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 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 ciência 

da expedição do Alvará Eletrônico n.398520-2/2018 e do Alvará Eletrônico 

n.398516-4/2018, juntado ao Id. 12910193. Despacho/Decisão: Anexo RIO 

BRANCO, 25 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: 8010394-29.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN CORDEIRO CLEMENTINO EIRELI - ME (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010394-29.2016.8.11.0052; Valor causa: R$ 

15.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte REQUERENTE: ALAN 

CORDEIRO CLEMENTINO EIRELI - ME Parte REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 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 

ciência da expedição do Alvará Eletrônico n.398176-2/2018, juntado ao Id. 

12911876. Despacho/Decisão: Anexo RIO BRANCO, 25 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: 8010382-15.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI MENDES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010382-15.2016.8.11.0052; Valor causa: R$ 

15.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte REQUERENTE: IRANI 

MENDES DE JESUS Parte REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 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 ciência 

da expedição do Alvará Eletrônico n.398180-0/2018, juntado ao Id. 

12912197. Despacho/Decisão: Anexo RIO BRANCO, 25 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: 8010383-97.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010383-97.2016.8.11.0052; Valor causa: R$ 

15.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte REQUERENTE: 

CRISTIANO ALVES DE FARIAS Parte REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 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 

ciência da expedição do Alvará Eletrônico n.398182-7/2018, juntado ao Id. 

12912474. Despacho/Decisão: Anexo RIO BRANCO, 25 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: 8010385-67.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETI RODRIGUES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010385-67.2016.8.11.0052; Valor causa: R$ 

15.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte REQUERENTE: IVONETI 

RODRIGUES DE JESUS Parte REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 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 ciência 

da expedição do Alvará Eletrônico n. 398184-3/2018, juntado ao Id. 

12912776. Despacho/Decisão: Anexo RIO BRANCO, 25 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: 1000008-25.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA MATTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000008-25.2017.8.11.0052; Valor causa: 0,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Partes do processo: Parte REQUERENTE: EDNEIA MATTOS DA 

SILVA Parte REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. Senhor(a): REQUERENTE: EDNEIA MATTOS DA SILVA . 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no processo acima indicado, sob pena de 

arquivamento. Despacho/Decisão: RIO BRANCO, 25 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: 8010024-16.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FLAVIO BORGONOVE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRICAE COMERCIO VAREJISTA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010024-16.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 

32.338,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte REQUERENTE: JOAO 

FLAVIO BORGONOVE Parte REQUERIDO: TRICAE COMERCIO VAREJISTA 

LTDA. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo 

acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito, ou 
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cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta, para ciência da expedição do Alvará Eletrônico n. 398188-6/2018, 

juntado ao Id. 12913224. Despacho/Decisão: Anexa RIO BRANCO, 25 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: 8010391-74.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

RIOLIPTO MADEIRAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (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: 8010391-74.2016.8.11.0052; Valor causa: R$ 

15.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte REQUERENTE: RIOLIPTO 

MADEIRAS LTDA - ME Parte REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 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 ciência 

da expedição do Alvará Eletrônico n.398185-1/2018, juntado ao Id. 

12914613. Despacho/Decisão: Anexo RIO BRANCO, 25 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: 8010333-71.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDI MILITAO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAILTON DA SILVA PERES OAB - MT5106/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010333-71.2016.8.11.0052; Valor causa: R$ 

35.200,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte REQUERENTE: JURANDI 

MILITAO DA ROCHA Parte REQUERIDO: VIVO S.A. Procedo a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, 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 ciência da 

expedição do Alvará Eletrônico n.398463-P/2018, juntado ao Id. 12915237. 

Despacho/Decisão: Anexa RIO BRANCO, 25 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

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38644 Nr: 195-84.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenal Pedro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 195-84.2016.811.0052 – Código 38644

Vistos em correição.

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 01 DE AGOSTO DE 

2018 ÀS 13H15MIN, devendo as partes serem intimadas nos termos da 

última decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 80704 Nr: 903-29.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orion Turismo LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Nunes da Mata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO AFFONSO DIEL - 

OAB:19144/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 

365,00(tresentos e sessenta e cinco reais), referente ao cumprimento do 

mandado no Município de Jangada MT, a ser ser recolhido através de Guia 

de Diligências, nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode 

ser retirada no site em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente 

da tela inicial do tjmt em aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas 

com o numero único do processo e pesquisar e sempre marcar horário 

especial e seguir as listagens do sistema ou caso não consiga entrar em 

contato na Secretaria da Vara Única desta Comarca para esclarecimento 

e demais detalhes do sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 81051 Nr: 1096-44.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucia Maria da Silva Balbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 

10,50(dez reais cinquenta centavos), referente ao cumprimento do 

mandado no Bairro Santo Antonio, a ser ser recolhido através de Guia de 

Diligências, nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser 

retirada no site em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da 

tela inicial do tjmt em aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas 

com o numero único do processo e pesquisar e sempre marcar horário 

especial e seguir as listagens do sistema ou caso não consiga entrar em 

contato na Secretaria da Vara Única desta Comarca para esclarecimento 

e demais detalhes do sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 81040 Nr: 1087-82.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucia Maria da Silva Balbino, Espólio de José 

Augusto Figueira Balbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 

21,00(vinte e um reais), referente ao cumprimento do mandado no Bairro 

Santo Antonio, a ser ser recolhido através de Guia de Diligências, nos 

termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser retirada no site 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024526/4/2018 Página 569 de 598



em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da tela inicial do tjmt 

em aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas com o numero único 

do processo e pesquisar e sempre marcar horário especial e seguir as 

listagens do sistema ou caso não consiga entrar em contato na Secretaria 

da Vara Única desta Comarca para esclarecimento e demais detalhes do 

sistema.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-76.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS MARIO DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 07 de AGOSTO de 2018, às 16:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 76299 Nr: 785-58.2016.811.0053

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR JUSTINO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA LUIZ DOS SANTOS 

PEREIRA DA SILVA - OAB:0

 Vistos etc.

Cuida-se do executivo de pena de Edgar Justino dos Reis, devidamente 

qualificado nos autos, qqual cumpria pena nesta comarca de Santo 

Antônio de Leverger/MT.

Sobreveio pedido para que o presente PEP fosse encaminhado para a 

comarca de Mirasol do Oeste/MT (Ref: 75 e 76).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que o reeducando informou que possui residência na 

comarca de Mirasol do Oeste/MT, e pugnou pela transferência deste 

executivo para aquela comarca, temos que o pedido deve ser deferido.

Isto porque, a competencia para análise dos executivos de pena compete 

ao Juízo do local da residência do reeducando.

Ademais, infere-se que a pena possui caráter ressocilizador, de modo 

que, não há logica em manter o reeducando nesta comarca quando possui 

residência e família em outra comarca do Estado.

Nesse sentido:

 CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. RÉU QUE 

CUMPRE PENA EM COMARCA DIVERSA DAQUELA EM QUE TRAMITOU O 

PROCESSO QUE ORIGINOU A CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

ONDE O CONDENADO CUMPRE A REPRIMENDA. ACOLHIMENTO PARA 

FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. "Se o réu cumpre pena em 

comarca diversa daquela em que tramitou o processo que originou a 

condenação, compete ao juiz do resgate da sanção a apreciação dos 

incidentes relativos à execução" (TJ-SC - CJ: 726325 SC 2010.072632-5, 

Relator: Irineu João da Silva, Data de Julgamento: 17/02/2011, Segunda 

Câmara Criminal, Data de Publicação: Conflito de Jurisdição n. , de Lebon 

Régis.

A singeleza da matéria está a dispensar maiores indagações.

 Assim, DECLINO da competência em favor da Comarca de Mirasol do 

Oeste/MT, onde deverá este estipular as condições do cumprimento de 

pena do regime semiaberto, considerando este Juízo absolutamente 

incompetente para deliberar nos presentes autos.

CANCELO a audiência admonitória anteriormente designada.

Remetam-se os autos àquela Comarca.

Intimem-se.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84489 Nr: 155-31.2018.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZIQUE SANTANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILCEA VIANNA RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILTON CESAR DA SILVA 

- OAB:21759/A, MOACIR ALVES TAVEIRA - OAB:48216

 Vistos etc.

DEFIRO o petitório de ref. 25.

 EXPEÇA-SE o necessário à citação da parte Requerida tal como 

postulado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85486 Nr: 573-66.2018.811.0053

 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: KAROLINE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KHALIL MIKHAIL MALOUF, LEILA AYOUB 

MALOUF, QUIRINO FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO JOSÉ NEGRÃO 

MARCELO - OAB:278108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em que pese a declaração da parte Requerente, descabível o deferimento 

do pedido de justiça gratuita.

Compulsando os autos detidamente, verifica-se que a parte requerente 

não demonstrou, através de documentos, sua situação de 

hipossuficiência, sendo que apenas há informação que a parte Autora 

está desempregada.

Como se sabe, tal benefício se estende apenas àqueles necessitados, 

sem condições de arcar com pagamento das custas processuais sem 

haver prejuízo do seu sustento ou de sua família. Não é o que ocorre com 

a parte Requerente, que não comprova sua hipossuficiência, evidente que 

se mostra capaz de recolher as custas necessárias ao recebimento e 

processamento de sua pretensão.

No mais, cabia demonstrar, contabilmente, a sua impossibilidade de pagar 

a taxa judiciária exigida.

Tendo em vista que a parte Requerente somente alegou, e não comprovou 

sua insuficiência, INDEFIRO, pois, o pedido de assistência judiciária.

INTIME-SE a parte Requerente, na pessoa de seu advogado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promova o recolhimento das custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição do feito (art. 290 

CPC/2015).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70601 Nr: 1699-93.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marleide Silva Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christiano Cesar da Silva - 

OAB:14688/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti
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 Cod. Proc.: 70576 Nr: 1684-27.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DE ARRUDA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - OAB:Leverger

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69747 Nr: 1192-35.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS MARQUES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69363 Nr: 994-95.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANE MARIA DA SILVA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69321 Nr: 962-90.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEODINA FRANCISCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69320 Nr: 961-08.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69317 Nr: 958-53.2014.811.0053

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA CAETANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69316 Nr: 957-68.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68952 Nr: 725-56.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DA PENHA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68951 Nr: 724-71.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CAROLINA TAQUES ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68950 Nr: 723-86.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINEI CORREA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68948 Nr: 721-19.2014.811.0053

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIANE AUXILIADORA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68945 Nr: 720-34.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO LEOPOLDINO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68944 Nr: 719-49.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA DIAS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68901 Nr: 687-44.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDENIR DE FÁTIMA CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68880 Nr: 667-53.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY MARQUES DE SOUZA FURRER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68869 Nr: 657-09.2014.811.0053

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIMARA SOUZA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68868 Nr: 656-24.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO BRANDÃO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68864 Nr: 654-54.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CARMELITA ALBUQUERQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68863 Nr: 653-69.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIA APARECIDA DOS SANTOS ROLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68862 Nr: 652-84.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEIDE MARQUES DE AMORIM LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68852 Nr: 648-47.2014.811.0053

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA DA GLÓRIA PADILHA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68851 Nr: 647-62.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO SANTANA PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68850 Nr: 646-77.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVALINO TAQUES DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68849 Nr: 645-92.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA MARIA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68848 Nr: 644-10.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68844 Nr: 641-55.2014.811.0053

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDES LUZIA DA COSTA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68843 Nr: 640-70.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DE SOUZA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68841 Nr: 638-03.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESÁRIO FELIX DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68838 Nr: 635-48.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DOS SANTOS BARROS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68836 Nr: 633-78.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDRA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68835 Nr: 632-93.2014.811.0053

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO DE QUEIROZ GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68834 Nr: 631-11.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRANDINA ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68833 Nr: 630-26.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68832 Nr: 629-41.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON LÚCIO TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68831 Nr: 628-56.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68820 Nr: 624-19.2014.811.0053

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON VERGILIO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68819 Nr: 623-34.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMANEI CORREA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68818 Nr: 622-49.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINA PADILHA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68816 Nr: 620-79.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCY MARIA DE PINHO AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68815 Nr: 619-94.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERENICE MADALENA DE PAULA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68814 Nr: 618-12.2014.811.0053

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANADIR DA COSTA RIBEIRO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68813 Nr: 617-27.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANILDE CONCEIÇÃO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68812 Nr: 616-42.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA NUNES DE FARIA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68738 Nr: 569-68.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDINEIA DA SILVA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68737 Nr: 568-83.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUCIA MARIA PEREIRA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68736 Nr: 567-98.2014.811.0053

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE PEREIRA SARDINHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68735 Nr: 566-16.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON LUIS PADILHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68734 Nr: 565-31.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO DA COSTA RIBEIRO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68733 Nr: 564-46.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RITA DUARTE CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68732 Nr: 563-61.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALVO SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68731 Nr: 562-76.2014.811.0053

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO PADILHA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68729 Nr: 561-91.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON DIAS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68727 Nr: 559-24.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVANIL DOMINGAS BRANDÃO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68726 Nr: 558-39.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEODINA LEITE GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68724 Nr: 557-54.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA APARECIDA DE CASTRO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68723 Nr: 556-69.2014.811.0053

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DOS SANTOS DIAS DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68722 Nr: 555-84.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE BENEDITA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68721 Nr: 554-02.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DAS GRAÇAS PINHEIRO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68710 Nr: 545-40.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68709 Nr: 544-55.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA PEDROSA ARRUDA DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68708 Nr: 543-70.2014.811.0053

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA GONÇALINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68707 Nr: 542-85.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA MARCIA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68704 Nr: 540-18.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE DOMINGAS DA TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68703 Nr: 539-33.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO FLORENCIO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68702 Nr: 538-48.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PADILHA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68701 Nr: 537-63.2014.811.0053

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMA DOS ANJOS SOUZA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68700 Nr: 536-78.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA LETICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68698 Nr: 535-93.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA CRISTINA DA SILVA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68697 Nr: 534-11.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEI DE SOUZA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68691 Nr: 530-71.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOTIVO LINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - OAB:Leverger

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68690 Nr: 529-86.2014.811.0053

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON NEVES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68689 Nr: 527-19.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOLIANE APARECIDA DA TRINDADE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68685 Nr: 524-64.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68684 Nr: 523-79.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CLAUDIO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68683 Nr: 522-94.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIL DE FÁTIMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68643 Nr: 502-06.2014.811.0053

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGDA TAQUES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68642 Nr: 501-21.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GETÚLIO SANTANA PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68641 Nr: 500-36.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS SANTOS E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68638 Nr: 497-81.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA AUXILIADORA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68637 Nr: 496-96.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEODINA FRANCISCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68636 Nr: 495-14.2014.811.0053

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA LUIZA DE AMORIM ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68631 Nr: 494-29.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORVALINA LEOPOLDINA DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68623 Nr: 489-07.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEY DA COSTA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68622 Nr: 488-22.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÉLIA CECILIA OLIVEIRA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68621 Nr: 487-37.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIBENES MARIA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68620 Nr: 486-52.2014.811.0053

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - OAB:Leverger

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68619 Nr: 485-67.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68618 Nr: 484-82.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO DE SOUZA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68508 Nr: 392-07.2014.811.0053

 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: GERALDO DE SOUZA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Costa Parrião - 

OAB:13944/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR a parte autora da sentença 

prolatada nestes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 2969 Nr: 725-13.2001.811.0053

 AÇÃO: Atentado->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO SILVA DE OLIVEIRA, MARIA LÚCIA OLIVEIRA, 

LUCIMAR OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAMY ATHAYDE CABELEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agrinaldo Jorge Rodrigues - 

OAB:10875, Fátima Jussara Rodrigues - OAB:6090, Osmar Milan 

Capilé - OAB:385/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio João de Carvalho 

Júnior - OAB:6.232, Irley Pinheiro Kretli - OAB:11750/MT, João 

Batista Alves Barbosa - OAB:4945/MT, Tadeu Trevisan Bueno - 

OAB:6212

 Vistos etc.

INTIME-SE o Requerido para manifestar-se sobre a petição e documentos 

de fls. 764-770, no prazo de 05 (cinco) dias.
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 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84839 Nr: 298-20.2018.811.0053

 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: ADDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCTPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON GOMES DA SILVA - 

OAB:24223/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que não houve tempo hábil para expedição de mandado de 

intimação das partes, motivo pelo qual a audiência de conciliação 

aprazada para o dia 24/04/2018 restou prejudicada, REDESIGNO a referida 

audiência para o dia 29/05/2018, às 11h30min.

INTIMEM-SE as partes.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84841 Nr: 299-05.2018.811.0053

 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: CMSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que não houve tempo hábil para expedição de mandado de 

intimação das partes, motivo pelo qual a audiência de conciliação 

aprazada para o dia 24/04/2018 restou prejudicada, REDESIGNO a referida 

audiência para o dia 22/05/2018, às 12h15min.

INTIMEM-SE as partes.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84594 Nr: 198-65.2018.811.0053

 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: ACHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMDNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL AUGUSTO ALVES - 

OAB:23447/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que não houve tempo hábil para expedição de mandado de 

intimação das partes, motivo pelo qual a audiência de conciliação 

aprazada para o dia 24/04/2018 restou prejudicada, REDESIGNO a referida 

audiência para o dia 29/05/2018, às 12h30min.

INTIMEM-SE as partes.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010239-91.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOLINO TIMOTEO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA SILVA BRAGA ADDOR OAB - MT0015511A (ADVOGADO)

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT0011370A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 25 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000650-92.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ISANIRA AMORIM PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 25 de abril de 2018 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000705-43.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEY RICARDO BOMDESPACHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 25 de abril de 2018 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-88.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON LUCAS BRITO DE MELO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 25 

de abril de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO 

TEOPILO DA CRUZ - MT0021521A 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: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 24/05/2018 

Hora: 14:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000066-88.2018.8.11.0053; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: CLEITON LUCAS BRITO DE MELO 

DA COSTA 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, Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER E INFORMAÇÕES: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: (65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000094-56.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DUARTE DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES OAB - MT15367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 25 

de abril de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: SAULO 

VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES - MT15367/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: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 24/05/2018 Hora: 14:15 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000094-56.2018.8.11.0053; Valor causa: R$ 10.261,84; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: FERNANDO DUARTE DE AMORIM 

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, Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER E INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: 

(65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000448-18.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DINA DA COSTA TEIXEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT0009611A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 25 de abril de 2018 

DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-71.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO RODRIGO INOCENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 25 

de abril de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ALBERTO 

VIETO MACHADO SCALOPPE - MT0019531A 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: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 21/06/2018 Hora: 13:30 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000298-71.2016.8.11.0053; Valor causa: R$ 32.035,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: BRENO RODRIGO INOCENCIO 

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, Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER E INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: 

(65) 33411426

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 69414 Nr: 1019-82.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI BASÍLIO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DUARTE PRIOTO - 

OAB:MT 18566, TATIANE APARECIDA DIAS DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

21.724/O

 Certifico e dou fé, que em atendimento a r. decisão de referência 179, 

realizei a retificação do cálculo de pena, onde o recuperando fará jus a 

progressão na data de 11/05/2018, mediante o exposto envio matéria de 

imprensa a defesa e posteriormente ao Ministério Público para 

manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63588 Nr: 1395-05.2015.811.0039

 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): ALUGATUDOMT LOCADORA DE MAQUIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:16807/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

DEPOSITO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA,, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O DEPOSITO COM NUMERO DO PROCESSO, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO. CONFOME PROVIMENTO 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64667 Nr: 1805-63.2015.811.0039

 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 - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIVALDO FERNANDES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 AUTOS Nº. 1805-63.2015.811.0039.

CÓDIGO Nº. 64667.

Vistos.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Intime-se o devedor para pagar o valor indicado na petição retro, no prazo 

de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do 

pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa e de 

honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil, sem prejuízo da expedição de mandado de penhora e 

avaliação.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do Código de Processo Civil.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (Código de Processo Civil, art. 525).
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 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de abril de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 17804 Nr: 1099-27.2008.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR CÉSAR FERNANDES, CRISTIANE 

GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EEDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 50 DIAS

AUTOS N.º 1099-27.2008.811.0039 CODIGO 17804

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: VALDIR CÉSAR FERNANDES e CRISTIANE GOMES DE 

SOUZA

INTIMANDO (A, S): Réu(s): Cristiane Gomes de Souza Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Lugar Incerto e Não Sabido e Réu(s): Valdir 

César Fernandes, Cpf: 90912071168, Rg: 643.351 SSP MT Filiação: 

Euzilene Soler Fernandes e de Pedro Fernandes dos Santos, data de 

nascimento: 03/10/1976, brasileiro(a), natural de Porto Esperidião-MT, 

convivente, tratorista, Endereço: AMBUS ATUALMENTE EM LUGAR 

INCERTO E NÃO SABIDO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/06/2008

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: VISTOS ETC., O Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

ofereceu denúncia contra Valdir César Fernandes e Cristiane Gomes de 

Souza, qualificado nos autos, por transgressão ao artigo 171, caput, do 

Código Penal. Narra a peça acusatória que: DO PRIMEIRO FATO No dia 06 

de dezembro de 2007, por volta das 08:00 horas, na Agencia do Banco 

Bradesco desta cidade, os denunciados, com evidente animus fraudando, 

em comunhão de vontades, obtiveram para si, vantagem ilícita, em prejuízo 

alheio mediante ardil, induzindo a vítima Valtair Correia Cardoso em erro, 

obtendo indevida vantagem econômica. Restou apurado, que no dia 

anterior ao dia dos fatos, a vítima Valtair Correia Cardoso, e sua 

companheira Rosana, foram abordados pelos denunciados Valdir e sua 

esposa Cristiane em frente ao posto de Combustível 56, sob a alegação de 

que queriam comprar a motocicleta Honda CG 125, ano 1983/1983, azul, 

placa JYT 0649, chassi CG125B1328473, pertencente a vítima, sendo que 

após uma conversa, ficou acordado que o pagamento seria efetuado no 

dia seguinte mediante transferência bancária. Ocorre que no dia dos 

fatos, a vítima e os denunciado dirigiram-se até a agencia do Banco 

Bradesco desta cidade, de onde a denunciada Cristiane, falsamente, 

efetuou transferência do montante combinado consistente em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais) para conta bancária de Rosana Souza do 

Nascimento, companheira da vítima, sendo que, para não serem 

descobertos, os denunciados recusaram-se a entregar o comprovante 

para as vítimas, apenas mostrando-o para as mesmas. Que após o falso 

pagamento, a vítima entregou a motocicleta e os documentos da mesma 

para os denunciados, e foi até sua residência buscar o cartão do banco 

para sacar o dinheiro que, supostamente, havia sido depositado, sendo 

que ao checar a conta, constatou que não havia dinheiro algum, 

constatando que na verdade havia sido vítima de golpe. DO SEGUNDO 

FATO Que não satisfeito, de posse da motocicleta da vítima Valtair, no 

mesmo dia, logo em seguida, os denunciados dirigiram-se até o Comercial 

Lima e lá, utilizando-se do mesmo modus operandi, induziram a vítima 

Orivaldo Pereira Machado em erro, e acabaram adquirindo desta o seu 

veículo Fiat 147, cor verde, placas BLN 6533/Jales-SP, obtendo assim, 

indevida vantagem econômica. Restou apurado que no dia dos fatos, a 

vítima s encontrava próximo ao Comercial Lima, momento em que 

chegaram os denunciados passaram a verificar o veículo da vítima, 

visando a sua aquisição. Que acabaram acertando o preço do veículo em 

R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), no entanto o denunciado Valdir 

alegou que somente faria o pagamento por meio de transferência bancária 

eletrônica e que para tal transação seria necessário o nº da conta da 

vítima. Que como esta não se recordava do nº de sua conta bancária, 

pediu um favor ao proprietária do Comercial Lima, para que este 

empreitasse a sua conta, para receber tais valores, o que foi prontamente 

aceito por aquela pessoa. esta forma, visando a conclusão do golpe, os 

denunciados, juntamente com a vítima se dirigiram até a agência do Banco 

Bradesco desta cidade, onde a denunciada Cristiane se encarregou de 

efetuar a operação de transferência. Que logo em seguida, a denunciada 

retirou o comprovante da máquina eletrônica, mostrando-o à vítima, o que 

comprovaria o devido pagamento do veículo, porém, posteriormente ao 

procurar o dono do Comercial Lima para sacar os valores, ficou 

evidenciado que referida transação havia sido feita fraudulentamente, sem 

que houvesse sido feito qualquer depósito em dinheiro. Assim agindo, os 

denunciados incorreram na figura típica descrita no artigo 171, do Código 

Penal, o qual recebe o nome juris de Estelionato. Boletim de Ocorrência fl. 

05.A denúncia foi recebida em 10 de junho de 2008 (fl. 54). Certidão de 

antecedentes fls. 53/55. Citado por edital, conforme certidão de fls. 58/60. 

Resposta inicial apresentada às fls. 140/143. O réu Valdir Cezar 

Fernandes foi inquirido às fls. 239/240. A denunciada Cristiane Gomes de 

Sousa foi inquirida às fls. 240/241. Audiência de instrução e julgamento 

realizada às fls. 276/278. Foi ouvida a testemunha Orivaldo Pereira 

Machado (fls. 279). Em sede de alegações finais (fls. 284/290), o ilustre 

representante do Ministério Público, convicta da existência de fortes 

indícios da materialidade e autoria delitiva, requereu a condenação do 

acusado nos termos da exordial acusatória. Por sua vez, a defesa postula 

pelo reconhecimento da atenuante da confissão e fixação de regime inicial 

aberto para o acusado Valdir, bem como para Cristiane requer a 

absolvição por ausência de provas (fls. 182/185). É o relato do 

necessário. Fundamento e Decido. Prima facie, registro que a 

materialidade delitiva aflorou inconteste mediante o boletim de ocorrência 

atrelado à fl. 05, termo de exibição e apreensão da moto (fls. 11), termo de 

reconhecimento (fls. 22/23 e 31/34), bem como pelos depoimentos 

colhidos durante a fase inquisitorial. Ao ser interrogado judicialmente (fls. 

239/240) o acusado nega a imputação ministerial, alegando que não é 

estelionatário e que somente arranjava algumas motos para o vulgo 

“João”, justificando que este tal “João” seria o verdadeiro estelionatário. 

Todavia, verifico que a negativa do réu encontra-se isolada e 

desamparada do conjunto probatório produzido durante a instrução 

criminal, uma vez que os depoimentos das vítimas fora absolutamente 

coerentes e harmônicos entre si. Como se depreende dos depoimentos 

das vítimas o modus operandi do acusado e sua comparsa era sempre o 

mesmo, ou seja, escolhiam o veículo e a vítima, negociava a compra do 

bem e simulava o depósito dos valores no caixa eletrônico, o que dava-lhe 

tempo para foragir. Assim, submetido todo o arcabouço probatório ao 

crivo dos princípios da ampla defesa e do contraditório, e restando 

evidenciado seguramente o envolvimento e a responsabilidade do 

acusado no ilícito penal, a prolação de um édito condenatório é medida 

imperiosa, como reflexo da verdade real. A corré Cristiane Gomes de 

Souza da mesma deve ser penalizada, uma vez que colaborou de forma 

ativa com o esposo, posto que fora diversas vezes ao banco para 

supostamente efetuar o depósito dos valores pactuados com as vítimas. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR os réus VALDIR CESAR 

FERNANDES e CRISTIANE GOMES DE SOUZA como incurso nas sanções 

do artigo 171, caput, do Código Penal. Passo à Dosimetria da Pena. Quanto 

ao réu VALDIR CESAR FERNANDES A pena prevista para o crime é de 

reclusão de 01 (um) a 05 (cinco) anos, e multa, conforme prevê o art. 171, 

caput do CP. 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 foi intensa, pois possuía a época 

dos fatos plena consciência dos seus atos, não havendo nos autos 

qualquer indício de excludente, dele exigindo-se conduta totalmente 

diversa; II) antecedente imaculados; III) conduta social não apresenta fatos 

desabonadores; IV) personalidade mediana; V) os motivos do crime não 

são justificáveis, visto que almejou lucro fácil e ilícito; VI) as 

consequências do crime não foram graves haja vista que os objetos 

furtados foram recuperados. Nestes termos, considerando as causas 

objetivas e subjetivas FIXO A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, em 02 
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(dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. Não há agravantes ou 

atenuantes a serem consideradas. Necessária a aplicação da causa de 

aumento de pena consistente no crime continuado, com espeque no art. 

71 do CP, razão pela qual, aumento a reprimenda imposta em 1/6 (um 

sexto), tornando-a DEFINITIVA em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa. Cabível, in casu, a 

SUBSTITUIÇÃO da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, 

nos termos do artigo 44, inciso I a III do Código Penal, revelando ser 

suficiente à repreensão do delito. Dessa forma, considerando os aspectos 

objetivos e subjetivos já mencionados, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE 

LIBERDADE aplicada ao acusado por 01 (UMA) RESTRITIVA DE DIREITO, 

consistentes em limitação de fins de semana (devendo o réu permanecer, 

aos sábados e domingos, por cinco horas diárias, em estabelecimento 

adequado a ser determinado no juízo de execuções) e multa no valor de 

um salário mínimo. Quanto à ré CRISTIANE GOMES DE SOUZA A pena 

prevista para o crime é de reclusão de 01 (um) a 05 (cinco) anos, e multa, 

conforme prevê o art. 171, caput do CP. 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 foi 

intensa, pois possuía a época dos fatos plena consciência dos seus atos, 

não havendo nos autos qualquer indício de excludente, dele exigindo-se 

conduta totalmente diversa; II) antecedente imaculados; III) conduta social 

não apresenta fatos desabonadores; IV) personalidade mediana; V) os 

motivos do crime não são justificáveis, visto que almejou lucro fácil e ilícito; 

VI) as consequências do crime não foram graves haja vista que os 

objetos furtados foram recuperados. Nestes termos, considerando as 

causas objetivas e subjetivas FIXO A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, em 

02 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. Não há agravantes ou 

atenuantes a serem consideradas. Necessária a aplicação da causa de 

aumento de pena consistente no crime continuado, com espeque no art. 

71 do CP, razão pela qual, aumento a reprimenda imposta em 1/6 (um 

sexto), tornando-a DEFINITIVA em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa. Cabível, in casu, a 

SUBSTITUIÇÃO da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, 

nos termos do artigo 44, inciso I a III do Código Penal, revelando ser 

suficiente à repreensão do delito. Dessa forma, considerando os aspectos 

objetivos e subjetivos já mencionados, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE 

LIBERDADE aplicada ao acusado por restritiva de direito, consistentes em 

LIMITAÇÃO DE FINS DE SEMANA (devendo o réu permanecer, aos 

sábados e domingos, por cinco horas diárias, em estabelecimento 

adequado a ser determinado no juízo de execuções) e MULTA no valor de 

um salário mínimo. Registro que o descumprimento da pena restritiva de 

direito, acima aplicadas, ensejará a revogação do benefício e a execução 

da pena privativa de liberdade pelo réu. Levando-se em consideração as 

circunstâncias judiciais do artigo 59, fixo o valor dos dias-multa em 1/30 do 

salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigida monetariamente, em 

face da situação econômica do réu ser precária. Fixo o ABERTO para o 

início do cumprimento da pena, considerando o fato do réu ser reincidente, 

nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c” do Código Penal. 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). Deixo de fixar 

o valor mínimo do artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, eis 

que os bens foram recuperados. Concedo aos réus o direito de APELAR 

EM LIBERDADE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESOS, vez que 

não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. Em caso de 

Apelação, expeça-se GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA para o réu nos 

termos do art. 8º e ss. da Resolução n. 113 do CNJ, de 20 de abril de 

2010. Transitada em julgado a condenação, lance-se o nome dos réus no 

rol dos culpados. Após o trânsito em julgado, determino, ainda, a 

suspensão dos direitos políticos dos condenados, enquanto durarem os 

efeitos da condenação, o que significa o cumprimento integral, inclusive, 

de eventuais penas acessórias da condenação, que não se confunde 

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 São José 

dos Quatro Marcos – MT, para as anotações pertinentes. Intimem-se os 

réus pessoalmente da sentença, nos moldes do art. 392, inciso II, do 

Código de Processo Penal. Cumpridas tais deliberações, com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as anotações e baixas de estilo. Intimem-se as 

vítimas por telefone constante às fls. 16 e 27 dos termos da presente 

sentença, nos termos do artigo 201, § 2o, do Código de Processo Penal (O 

ofendido será comunicado dos atos processuais relativos ao ingresso e à 

saída do acusado da prisão, à designação de data para audiência e à 

sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 09 de Maio de 2013.Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz Substituto

Eu, Vera Lucia Borges da Silva Auxiliar Judiciaria, digitei.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 20 de abril de 2018.

Gilson da Silva Martins

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 67592 Nr: 379-79.2016.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA XAVIER DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO GIAMPIETRO MORALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - 

OAB:18387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE ASSUNÇÃO 

BELTRAMINI - OAB:MT 12.472, FABIANO GIAMPIETRO MORALES - 

OAB:11207-B/MT, LILIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI  - 

OAB:MT0021736O

 Nesse passo, não há como presumir boa fé do terceiro adquirente, 

havendo perquirir se deixou de realizar as diligências necessárias para 

certificar-se de que contra o vendedor do imóvel não exista demanda 

capaz de reduzi-lo à insolvência, o que por certo será elucidado na 

instrução processual da ação de embargos de terceiro em apenso. 

Portanto, considerando, ainda, a existência de ação de execução 

promovida pelo Autor em desfavor do Requerido, com a finalidade de 

garantir a satisfação de seu crédito, a situação reportada poderá 

engendrar prejuízos de difícil reparação, de modo que se faz necessário 

suspender as referidas matrículas até o deslinde da demanda.Ante ao 

exposto, nos termos do artigo 774 a 792 do Código de Processo Civil, 

DETERMINO o bloqueio da matrícula do imóvel n.º 20.794, Cartório de Ofício 

de Registro de Imóveis de Mirassol D’Oeste/MT.Oficie-se ao aludido 

Cartório, determinando a suspensão do registro supramencionado e 

notificando o Oficial de Registro desta decisão. CITE-SE e INTIME-SE a 

parte Requerida para, no prazo de quinze (15) dias, apresentar resposta, 

bem como, intimar o terceiro interessado para se quiser, manifestar-se 

nos termos do artigo 792, parágrafo 4º, do Código Processo Civil, no 

prazo de 15 (quinze) dias.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 17 

de abril de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57183 Nr: 1727-06.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS BORBA SALOMÃO, EDILAMAR GARCIA 

RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS, 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE TELES TOURONOGLOU - 

OAB:329539 SP, MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1727-06.2014.811.0039.

Código nº. 57183.

Vistos.

Defiro o pleito retro (Ref. 145).

Posto isso, determino a redesignação de audiência de conciliação para a 

data mais próxima da pauta, qual seja, dia 29 de maio de 2018, às 

12:30horas, com intimação das partes.

 Notifique-se as partes, bem como seus procuradores serem intimadas 

para comparecer à solenidade, com as advertências legais.

 Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 82315 Nr: 3605-58.2017.811.0039

 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: JUDITE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:

 Vistos.

De proêmio, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de 

Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso 

no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, evitando-se 

onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do 

processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil.

RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil.

CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos autos (art. 246, 

V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o 

termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 do NCPC.

Por fim, demostrada a hipossuficiência da parte autora, assim como a sua 

impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do 

sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos 

moldes do art. 98 do NCPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário. Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83463 Nr: 4194-50.2017.811.0039

 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: PENHA LUIZ PERIS DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:

 Vistos.

De proêmio, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de 

Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso 

no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, evitando-se 

onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do 

processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil.

RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil.

CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos autos (art. 246, 

V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o 

termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 do NCPC.

Por fim, demostrada a hipossuficiência da parte autora, assim como a sua 

impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do 

sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos 

moldes do art. 98 do NCPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário. Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85093 Nr: 205-02.2018.811.0039

 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: MOACIR DIAS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA RAFAELA CARAVIERI 

DOS SANTOS PARDIN - OAB:MT0021370O, LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:

 Da assistência judiciária gratuita.Quanto ao pedido de assistência 

judiciária gratuita, observo que a parte autora comprovou no presente 

momento não possuir condições para arcar com as custas do processo 

sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, sobretudo pelo fato de o 

requerente não possuir renda fixa.Da tutela de urgência.Com relação ao 

pedido de tutela de urgência, entendo que não restaram demonstrados o 

preenchimento dos requisitos legais (art. 300, do CPC), não sendo 

possível averiguar “prima facie” o “fumus boni juris” do direito da parte 

autora, recomendando-se, assim, que se aguarde o contraditório. 

Ademais, não se evidencia a plausibilidade do direito do requerente, ao 

menos nessa fase processual, bem como não está comprovada a 

existência de dano irreparável ou de difícil reparação. Observe-se, 

outrossim, que para a concessão da tutela é essencial a existência de 

prova que não enfrente qualquer discussão, o que não é o caso dos 

autos. Na espécie, o direito, à luz do disposto no art. 300, do CPC, não 

está provado de forma irrefutável, havendo necessidade de melhor 

elucidação dos fatos. Logo, não se mostra cabível antecipar os efeitos da 

tutela de urgência, em especial por ser imprescindível garantir o direito do 

contraditório. INDEFIRO, pois o pedido, sendo certo que a tutela, na forma 

do artigo 296, do Código de Processo Civil, poderá ser apreciada e 

modificada a qualquer tempo. Da necessidade de designação de audiência 

de conciliação e mediação.Deixo de designar audiência de conciliação e 

mediação, tendo em vista o que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV 

n.º 01/2016 que expressa o desinteresse na designação de audiência 

prevista no art. 334, CPC.Cite-se a autarquia requerida mediante remessa 

eletrônica dos autos, para, querendo, apresentar resposta, dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção o art. 344, ambos 

do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85981 Nr: 606-98.2018.811.0039

 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: JIBERUELTO ALEXANDRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 0021379-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:

 Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, observo que a parte 

autora comprovou no presente momento não possuir condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, sobretudo pelo fato de o requerente estar pleiteando benefício 

alimentar.No que se refere à pretensão liminar consistente na implantação 

do benefício previdenciário almejado, não vislumbro a presença dos seus 

pressupostos autorizadores, ao menos neste momento processual.É que 

a tutela almejada antecipadamente na inicial está a demandar análise dos 

elementos de prova em sede de cognição exauriente, ou seja, baseada em 

juízo de certeza a ser proferido após a angularização processual e 

formação do contraditório.Destarte, entendo que não restou demonstrado 

o preenchimento dos requisitos legais (art. 300, do CPC), não sendo 

possível averiguar o fumus boni juris do direito da parte autora, 

recomendando-se, assim, que se aguarde o contraditório. Ademais, não 

se evidencia a plausibilidade do direito do requerente, ao menos nessa 
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fase processual, bem como não está comprovada a existência de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Observe-se, que para a concessão da 

tutela é essencial a existência de prova que não enfrente discussão, o 

que não é o caso dos autos. Na espécie, à luz do disposto no art. 300, do 

CPC, não está provado de forma irrefutável, havendo necessidade de 

melhor elucidação dos fatos. Logo, não mostra cabível antecipar os 

efeitos da tutela de urgência, em especial por ser imprescindível garantir o 

direito do contraditório. INDEFIRO, pois o pedido, sendo certo que, na 

forma do artigo 296, do CPC, poderá ser apreciada e modificada a 

qualquer tempo. Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, 

tendo em vista o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que 

expressa o desinteresse na audiência prevista no art. 334, CPC.Cite-se a 

autarquia requerida mediante remessa eletrônica dos autos, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias 

fazendo-se constar as advertências a que faz menção o art. 344, ambos 

do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85921 Nr: 573-11.2018.811.0039

 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: FLÁVIA DA CRUZ GUILHERME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:

 Decido.De proêmio, em que pese a nova sistemática trazida pelo Código 

de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do Código 

de Processo Civil, em razão da manifestação da Procuradoria Federal do 

Estado de Mato Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, 

evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do diploma processual 

civil.RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil.CITE-SE a parte 

requerida, mediante remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c 

art. 183 § 1º, ambos do Código de Processo Civil) para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o 

termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 do NCPC.Ademais, 

demostrada a hipossuficiência da parte autora, assim como a sua 

impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do 

sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos 

moldes do art. 98 do Código de Processo Civil.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos-MT, 27 de 

março de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 82444 Nr: 3670-53.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADATI PENA PAVIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES KLEBER RODRIGUES 

- OAB:15876

 AUTOS Nº 3670-53.2017.811.0039.

CÓDIGO 82444.

Vistos.

Considerando que a peça inicial acusatória narra com perfeição a 

existência, em tese, de infração penal, apontando indícios suficientes de 

autoria, bem como atende aos requisitos do artigo 41 do Código de 

Processo Penal, não ocorrendo, ademais, qualquer das hipóteses de sua 

rejeição previstas no artigo 395 do mesmo Código, RECEBO A DENÚNCIA 

ofertada em desfavor de SADATI PENA PAVIN, na forma em que foi 

proposta

Por outro lado, verificando que, em tese, o acusado faz jus ao benefício 

estabelecido no art. 89 da Lei nº 9.099/95, DESIGNO audiência para 

proposta de suspensão condicional do processo para o dia 21 de junho de 

2018, às 13h 45min.

Consigne-se no mandado que o Oficial de Justiça deverá CITAR o 

acusado e indagá-lo se este possui condições financeiras para constituir 

advogado. Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido pela 

Defensoria Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para o 

ato.

Saliente-se que havendo recusa à proposta de suspensão condicional do 

processo, deverá o acusado apresentar resposta à acusação no prazo 

de 10 (dez) dias após referida audiência, por escrito, em consonância 

com art. 396 do CPP, devendo a parte acusada manter seu endereço 

sempre atualizado nos autos.

Acaso a parte ré não compareça à audiência de proposta de suspensão 

condicional do processo, e não tenha declinado advogado no ato de 

citação, de imediato o feito irá para Defensoria Pública para apresentação 

de resposta à acusação.

Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos-MT, 20 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A Nº 15/2018-DF - ESTABELECER a escala de plantões dos 

Oficiais de Justiça referente ao mês de MAIO/2018, como abaixo 

relacionado:

* A Portaria nº 15/2018-DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109842 Nr: 1985-54.2018.811.0078

 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: JNB, EMDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULINDA MARIA ALVES 

RODRIGUES - OAB:16351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, 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 Carta Precatória ao Juiz Diretor do Foro da Comarca de 

ARARIPINA/PE para que determine a expedição de mandado de averbação 

(art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 

6.015/73) ao Cartório de Registro Civil competente, adotando as 

providências necessárias, devendo encaminhar a este juízo a certidão 

devidamente averbada para posterior levantamento dos requerentes. 

Após, cumpridas as formalidades legais, ARQUIVE-SE.CIÊNCIA AO 

MINISTÉRIO PÚBLICOIntimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109729 Nr: 1895-46.2018.811.0078

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAX VINICIUS MARTINS, MAICON DOUGLAS MARTINS, 

MARIA REGINA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Diante do exposto, nos termos do artigo 659 e seguintes, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a partilha estabelecida na petição inicial, relativa aos bens deixado 

pelo falecido WALDIR JOSÉ MARTINS, ressalvados erros, omissões ou 

eventuais direitos de terceiros. Em consequência, tendo a homologação 

efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil/2015.Após o trânsito em julgado da sentença de 

homologação da partilha, lavre-se o respectivo formal de partilha e 

expeçam-se alvarás em favor dos herdeiros, ressalvados direitos de 

terceiros.Ainda após o trânsito em julgado, intimem-se as Fazendas 

Públicas da presente homologação, a fim de que procedam ao lançamento 

administrativo do imposto de transmissão ou outros impostos porventura 

incidentes, conforme a regra tributária, a teor da regra disposta no §2º, do 

art. 659, do CPC.Publique-se.Intime-seCumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo.Às providências.Conrado Machado SimãoJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108687 Nr: 1191-33.2018.811.0078

 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: MMSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAÍRA MOURA SOARES - 

OAB:13934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, eis que não trouxe aos autos os documentos 

comprobatórios determinados por este Juízo no despacho de ref. 

04.Nesse sent ido entende a jur isprudência 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.: 107922 Nr: 695-04.2018.811.0078

 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: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON CARLOS CORDEIRO EVERTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 Vistos etc.

Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por AYMORÉ CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, em face de ANDERSON CARLOS 

CORDEIRO EVERTON, ambos devidamente qualificados nos autos.

À referência 08 a parte autora requereu a desistência da Ação nos 

termos do artigo 485 VIII do CPC/2015.

Vieram os autos Conclusos para Sentença.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Preceitua o art. 485 do CPC:

 “O juiz não resolverá o mérito quando:

 (...) VIII – homologar a desistência da ação”.

O § 4º do aludido dispositivo complementa:

“Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do 

réu, desistir da ação”.

Dessa forma, observa-se que o termo final para o pedido de desistência 

por parte da autora, sem a necessidade de se ouvir o requerido é a 

apresentação de contestação.

No presente não houve a apresentação da contestação.

Diante disso, não há outra medida a ser tomada que não a homologação 

do pedido de desistência formulado pela requerente, com a consequente 

extinção do feito.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do mérito por 

desistência da parte autora.

 RECOLHA-SE IMEDIATAMENTE o mandado de Busca e Apreensão 

expedido, independente de cumprimento.

Sem custas.

Transitada em julgado, certifique-se o necessário e arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Conrado Machado Simão

Juiz De Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 104303 Nr: 3783-84.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO ROTINI, CRISTIANE LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 Vistos etc.

Verifico que a carta precatória expedida para interrogatório da acusada 

Cristiane retornou devidamente cumprida e não existem outras 

testemunhas para oitiva, DECLARO ENCERRADA a instrução criminal e 

concedo prazo para apresentações de alegações finais a começar pelo 

Ministério Público, depois a defesa, sucessivo de 05 dias.

Após, conclusos os autos para prolação de sentença.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 70615 Nr: 163-40.2012.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILCEU LUIZ BEZ BATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:261030/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9.189, MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - 

OAB:22151/O

 Vistos etc.

 Nesta data, compareceu a Advogada Drº Leilane Pereira Moaes OAB nº 

22.750/O, solicitando carga dos autos fora do cartório, em virtude de ter 

sido contratada para efetuar diligência pelo Dr Alysson Costa, - Lourenço 

Assessoria, Fone (32) 3746 2417.

Assim, ante ao princípio do amplo acesso do advogado aos autos, bem 
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como pelo presente não possuir segredo de justiça, DEFIRO a retirada dos 

autos fora de Cartório pela conforme requerido pela advogada 

supracidata.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 103065 Nr: 3164-57.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARQUINHO JOSÉ DE MORAES, LORISVAL 

BARBOSA LIMA, JOÃO CARLOS MARQUES, LEONARDO FRANCISCO 

MACEDO, JOSÉ DA COSTA MARQUES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIRO DE SOUZA - OAB:19.184 

A MT, EDUARDO FERNANDES FIDELIS - OAB:20681/O, HUDSON LUIZ - 

OAB:, HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - OAB:21613, JOSELINA LUCIA DOS 

SANTOS SOUZA - OAB:3493/O, LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - 

OAB:21001/O, RODRIGO MICHELS DE OLIVEIRA - OAB:7.300/MT

 Vistos etc.

RECEBO o recurso interposto pelo Ministério Público.

Certifique-se o decurso do prazo para interposição de recurso pela 

defesa, visto que a sentença foi publicada em 19/04/2018.

DÊ VISTA dos autos ao Parquet para apresentação das razões recursais 

no prazo legal, encaminhando CD com as mídias relativas as audiências 

realizadas nos autos e eventuais cartas precatórias.

APÓS, intimem-se as defesas para que apresente as contrarrazões ao 

recurso.

Após, remetam-se as autos para o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para apreciação e julgamento do recurso, com cópia dogital de 

todo o processo, inclusive das mídias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109235 Nr: 1530-89.2018.811.0078

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELPOL DE SAPEZAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO HENRIQUE SILVA TAVARES GAMA, 

MACI RUBISTEN GONÇALVES PEREIRA, JUNIO GONÇALVES DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMULO BEZERRA 

PEGORARO - OAB:23871/MT

 Vistos etc.Trata-se de auto de prisão em flagrante de BRUNO HENRIQUE 

SILVA TAVARES GAMA, MACI RUBISTEN GONÇALVES PEREIRA e JUNIO 

GONÇALVES DE CARVALHO, pelo cometimento, em tese, dos crimes de 

tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico além do delito de 

porte ilegal de arma de fogo.(...)No tocante ao pedido de revogação da 

prisão preventiva, como bem apontado no parecer ministerial, forçoso 

reconhecer que a defesa não apresentou elemento novo que pudesse 

ensejar a modificação fática e embasar a soltura do flagrado Junio.A 

prisão cautelar foi decretada com vistas à garantia da ordem pública e 

aplicação da lei penal, visto que se trata de crimes graves e ressai dos 

autos que os flagrados entraram em confronto com os policiais, trocando 

tiros na tentativa de fuga.Observo que não houve nenhuma alteração no 

contexto fático desde a decretação da prisão preventiva do acusado, nem 

a defesa trouxe novos elementos que ensejassem a revogação da medida 

restritiva de liberdade.Desta forma, INDEFIRO o pedido de revogação da 

prisão preventiva, mantendo incólume a decisão as razões que ensejaram 

a decretação da prisão.No mais, oficie-se a autoridade policial solicitando 

informações acerca do Inquérito Policial.Ciência ao Ministério Público e à 

Defesa.Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe.Às 

providências.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24041 Nr: 563-98.2015.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diehks Alessandro Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Vistos, etc. Preliminarmente, homologo o pedido do representante do 

Ministério Público de desistência da testemunha Lucas Alvino. No mais, 

com a oitiva da testemunha, dou por encerrada a instrução processual. 

Destarte, abra-se vista às partes para apresentação de Memoriais Finais, 

no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando pela acusação, e, após, 

à defesa. Após, conclusos para sentença. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilos. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28098 Nr: 1027-54.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA DONZELLI FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA ALESSANDRA ROSSI 

GEGLINI - OAB:MT/10914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Inquirida todas as testemunhas, e, não havendo mais provas 

a serem produzidas nesta solenidade, dou por encerrada a instrução 

processual. Tendo a parte autora apresentado alegações finais 

remissivas, promovam-se as gravações dos depoimentos e, após, 

retornem os autos novamente conclusos para sentença. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20621 Nr: 908-69.2012.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Gonçalves Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Considerando que a parte requerente não compareceu na 

presente oralidade mesmo tendo sido encaminhada intimação no endereço 

constante nos autos. Da mesma forma, não houve a apresentação do rol 

de testemunhas, tampouco o comparecimento de qualquer testemunhas, 

sendo que a parte se comprometeu em traze-las. Desta forma dou por 

preclusa a produção de prova oral encerrando a instrução processual. 

Tendo a parte autora apresentado alegações finais remissivas, 

promovam-se as gravações dos depoimentos após, retornem os autos 

novamente conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21284 Nr: 651-10.2013.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson Vieira dos Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Considerando que a parte requerente não compareceu na 

presente oralidade mesmo tendo sido encaminhada intimação no endereço 
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constante nos autos. Da mesma forma, não houve a apresentação do rol 

de testemunhas, tampouco o comparecimento de qualquer testemunhas, 

sendo que a parte se comprometeu em traze-las. Desta forma dou por 

preclusa a produção de prova oral encerrando a instrução processual. 

Tendo a parte autora apresentado alegações finais remissivas, 

promovam-se as gravações dos depoimentos após, retornem os autos 

novamente conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27333 Nr: 59582-89.2016.811.0000

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Percival Cardoso Nóbrega, Claudemir Cardoso 

de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, JOÃO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - OAB:12246

 Vistos, etc. Preliminarmente, concedo à defesa o prazo de 10 (dez) dias 

para a juntada de eventual substabelecimento. No mais, abra-se vista às 

partes no prazo comum de 10 (dez) dias para apresentar aos autos o 

endereço das testemunhas não localizadas. Com o aporte dos endereços, 

expeçam-se cartas precatórias para suas inquirições. Após, aguarde-se 

a devolução das cartas precatórias encaminhadas para oitivas das 

demais testemunhas. Com a devolução da referentes missivas 

devidamente cumpridas, abra-se vista às partes para apresentação de 

Memoriais Finais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando pela 

acusação, após, à defesa do acusado Percival Cardoso, e, por fim, à 

defesa do acusado Claudemir Cardoso. Após, conclusos para sentença. 

Saem os presentes intimados. Cumpra-se expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilos. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30163 Nr: 70-19.2018.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Vistos, etc Preliminarmente, com ausência justificada do defensor dativo, 

nomeio para o ato, para acompanhar a defesa o Dr. Agnaldo Valdir Pires. 

Fixo o valor de 3 URH. Expeça-se certidão. Aguarde-se a devolução das 

cartas precatórias encaminhadas para inquirição das demais 

testemunhas. Com a devolução das respectivas missivas devidamente 

cumpridas, abra-se vista às partes para apresentação de Memoriais 

Finais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando pela acusação, e, 

após, à defesa. Após, conclusos para sentença. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilos. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30206 Nr: 97-02.2018.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neudir Camilo Birnfeld, Paulo Cezar Ferreira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Vistos, etc. Preliminarmente, com ausência justificada do defensor dativo, 

nomeio para o ato, para acompanhar a defesa o Dr. Agnaldo Valdir Pires. 

Fixo o valor de 1 URH. Expeça-se certidão. Ausentes os réus que estão 

presos, pois dispensados pela defesa considerando que já foram 

realizados seus interrogatórios. Com a oitiva das testemunhas, dou por 

encerrada a instrução processual. Destarte, abra-se vista às partes para 

apresentação de Memoriais Finais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, 

iniciando pela acusação, e, após, à defesa. Após, conclusos para 

sentença. Saem os presentes intimados. Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilos. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25681 Nr: 707-38.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Rofera LTDA, Helena Villas Boas da 

Silva, Jesus Roberto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a PENHORA ONLINE. Em sendo positivo o bloqueio, os valores 

serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

De igual maneira, proceda à busca de endereços do(s) executado(s) via 

BACENJUD.

 Com o aporte da resposta, atualize o endereço do(s) executado(s) no 

sistema, visando possibilitar futuras intimações.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22627 Nr: 612-76.2014.811.0094

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelaide Maria Crestani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Ribeiro Fuente 

Cañal - OAB:MT/13.578-A, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:MT/12.090-A, José Carlos Skrzyszowski Junior - 

OAB:16168-A/MT, Paulo Eduardo Dias de Carvalho - 

OAB:MT/13.577-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I - Defiro o pedido de busca de endereço do requerido, nos termos do 

artigo 319, §1º do CPC, mediante utilização do sistema BACENJUD;

II – Junte-se aos autos cópia da consulta e, aportando novos endereços, 

expeça-se carta precatória com a finalidade de citação, na forma da 

decisão de fls. 28/29;

III – Caso contrário, não sendo obtido novo endereço, certifique-se e 

intime-se a parte autora para que, ciente do resultado, se manifeste no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20568 Nr: 857-58.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Pimentel Ferraz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a PENHORA ONLINE. 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 
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BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20580 Nr: 869-72.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Correia de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a PENHORA ONLINE. Em sendo positivo o bloqueio, os valores 

serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25654 Nr: 693-54.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Amaro da Silva - Me, Jairo Amaro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a PENHORA ONLINE. Em sendo positivo o bloqueio, os valores 

serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

De igual maneira, proceda à busca de endereços do(s) executado(s) via 

BACENJUD.

 Com o aporte da resposta, atualize o endereço do(s) executado(s) no 

sistema, visando possibilitar futuras intimações.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7059 Nr: 2051-40.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Municipal de Tabaporã-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlene Sieber da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a PENHORA ONLINE. Em sendo positivo o bloqueio, os valores 

serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20911 Nr: 274-39.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pedro de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a PENHORA ONLINE. Em sendo positivo o bloqueio, os valores 

serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20551 Nr: 840-22.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devair de Oliveira Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a PENHORA ONLINE. Em sendo positivo o bloqueio, os valores 

serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10229 Nr: 1135-64.2009.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Batista Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a PENHORA ONLINE. Em sendo positivo o bloqueio, os valores 

serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.
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Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9299 Nr: 164-79.2009.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosso & Rosso Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Vistos, etc.

Defiro a PENHORA ONLINE. Em sendo positivo o bloqueio, os valores 

serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20898 Nr: 262-25.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Alves de Sena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Compulsando os autos, verifica-se que ao realizar a penhora online em 

ativos da executada, foi constatado que o CPF n. 240.634.871-72 indicado 

na inicial, bem como na petição de fl. 35, se encontra cadastrado na 

Receita Federal com o nome de Jose Alves Pereira, e não do executado 

Juarez Alves de Sena, razão pela qual restou frustrada a tentativa de 

penhora online via Bacenjud, como se vê dos extratos anexos.

Destarte, intime-se a parte exequente para que decline nos autos, no 

prazo legal, o CPF correto do executado, sendo que seu silencio importará 

em extinção do feito nos moldes do artigo 485, III, do CPC. Após, com ou 

sem manifestação, certifique e torne-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20038 Nr: 330-09.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secontel Semensato Contabilidade Técnica 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Vistos, etc.

Defiro a PENHORA ONLINE. Em sendo positivo o bloqueio, os valores 

serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24557 Nr: 885-21.2015.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egmar Roque da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 Vistos, etc.

Devidamente citado (fl. 47), o acusado apresentou resposta à acusação 

(fls. 58/60), arrolando como as mesmas testemunhas arroladas pelo 

Ministério Público Estadual.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.

Compulsando os autos verifico que não estão presentes circunstancias 

que ensejam a absolvição sumária do acusado, nos termos do artigo 397 e 

incisos do Código de Processo Penal.

Outrossim, não havendo qualquer questão de ordem material ou 

processual que possa impedir o processamento do feito e não arguidas 

preliminares, fatos estes que impõem o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de julho de 

2017, às 13:30min.

Intimem-se as testemunhas arroladas, para comparecerem à audiência 

acima designada.

Intime-se o acusado, pessoalmente, bem como, sua defesa.

Expeça-se carta precatória para oitiva de testemunha, que por ventura, 

resida em comarca diversa.

 Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 26025 Nr: 950-79.2016.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronei Alves dos Santos Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora na pessoa 

de seu advogado, para manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça 

de fls. 78-verso, considerando a perícia designada nos autos.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 43682 Nr: 2617-63.2013.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - 

OAB:14594

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para no prazo de 15 dias apresentar nos autos cópia 

atualizada das matriculas dos bens imóveis indicados a penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 40541 Nr: 1013-04.2012.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ceramica Centro Norte Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Stachiw

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:OAB/MT 13516-B, Alexandre Azevedo Antunes - OAB:OAB/MT 

8843, Artur Denicoló - OAB:MT0018395O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto a 

proposta de pagamento oferecida pelo executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62857 Nr: 936-82.2018.811.0108

 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: INES IVONE DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Município de 

Tapurah

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 936-82.2018.811.0108 (Código 62857)

Autor: Ministério Público Estadual

Requerente: Ines Ivone Duarte

Requeridos: Estado de Mato Grosso e Outro

OBRIGAÇÃO DE FAZER

VISTOS.

Antes de analisar o mérito da presente demanda, colha-se o parecer do 

NAT, com urgência.

Transcorrido o prazo de 72 (setenta e duas) horas sem manifestação, 

certifique-se e após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 24 de abril de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62760 Nr: 877-94.2018.811.0108

 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: ELOANA ELOI DE SOUZA PENHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 877-94.2018.811.0108 (Código 62760)

Autor: Ministério Público Estadual

Requerente: Eloana Eloi de Souza Penha

 Requerido: Estado de Mato Grosso

 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

VISTOS.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência 

promovida pela Defensoria Pública em favor de Eloana Eloi de Souza 

Penha em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a realização de 

procedimento cirúrgico de varizes nos membros inferiores.

 Antes de analisar a tutela de urgência, foi determinada a remessa dos 

autos ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que em sua manifestação 

informou a ausência dos documentos necessários e recentes para 

emissão de parecer ao caso concreto.

Entretanto, conforme informado pelo NAT, a requerente formulou 

requerimento de exame de Dopples Venoso de MMII, que ainda aguarda a 

existência de vaga.

Portanto, por se tratar de procedimento eletivo, determino seja oficiada a 

Secretaria de Saúde, a fim de que promova a realização do referido 

exame, no prazo de 15 dias.

Aportando a documentação respectiva, conclusos com urgência para 

análise do pedido de tutela.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 24 de abril de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62761 Nr: 878-79.2018.811.0108

 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: FENELON TEOBALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 878-79.2018.811.0108 (Código 62761)

Autor: Ministério Público Estadual

Requerente: Fenelon Teobaldo

 Requerido: Estado de Mato Grosso

 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

VISTOS.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência 

promovida pela Defensoria Pública em favor de Fenelon Teobaldo em face 

do Estado de Mato Grosso, objetivando a realização de procedimento 

cirúrgico, haja vista que em abril de 2017 foi diagnosticado com 

deslocamento de retina com macula off em olho direito, com indicação de 

vitrectomia posterior, com urgência.

 Antes de analisar a tutela de urgência, foi determinada a remessa dos 

autos ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que em sua manifestação 

informou a ausência dos documentos necessários e recentes para 

emissão de parecer ao caso concreto.

Entretanto, conforme informado pelo NAT, o requerente formulou 

requerimento de consulta oftalmológica, em março de 2018, que até o 

momento não foi promovida.

Nesse passo, considerando que aparentemente trata-se de situação de 

intensa gravidade, sendo necessária a realização de nova consulta e 

exames, a fim de que se possa analisar a possibilidade da concessão da 

tutela pretendida, determino, preliminarmente, seja oficiada a Secretaria de 

Saúde para que informe, no prazo de 3 (três) dias, data para consulta do 

requerente, a ser promovida com a máxima urgência.

 Aportando a documentação respectiva, conclusos com urgência para 

análise do pedido de tutela.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 24 de abril de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 1321 Nr: 502-84.2004.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERVALE - Cooperativa Agropecuária Mista Vale 

do Piquiri.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ENOR ANTONIO PAZINATO, 

MARIA PEZZINI PAZINATO, JOSÉ FERREIRA SOARES, HELISANGELA 

SANTOS MELIN FERREIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAUZ FILHO - 

OAB:27171
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Soleica Fatima de Goes 

Fermino de Lima - OAB:OAB/MT 4049

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte executada, por 

seu procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto ao laudo 

de avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 52562 Nr: 879-35.2016.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Aparecido Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA LEHNEN - OAB:10752-B, 

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, impulsiono os autos 

para promover a intimação da parte autora, por seu procurador, para no 

prazo de 15 dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção da 

ação, nos termos do artigo 485, III do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 44902 Nr: 944-98.2014.811.0108

 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: SELVINO LUIZ SETTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYÃO 

FRANCO - OAB:239437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Servio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 05 dias manifestar-se quanto ao teor da 

petição do requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 27018 Nr: 41-34.2012.811.0108

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emporio Café Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, impulsiono os autos 

para promover a intimação da parte autora, por seu procurador, para no 

prazo de 15 dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção da 

ação, nos termos do artigo 485, III do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 56337 Nr: 257-19.2017.811.0108

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA SCRIPCHENCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPÍNDOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 CERTIFICO E DOU FÉ, que a contestação é tempestiva, 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 a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 55518 Nr: 2436-57.2016.811.0108

 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: Elaine Cristina da Silva Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ, que a contestação é tempestiva, 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 a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 43023 Nr: 1992-29.2013.811.0108

 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): ELIAS RUPPENTHAL FANK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:MT0019077A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para no prazo de 15 dias manifestar quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 27137 Nr: 159-10.2012.811.0108

 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: MAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, quanto ao retorno dos autos a 1ª Instância, para no prazo de 

15 dias requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

feito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000039-37.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA CZARNOBAY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 1000039-37.2018.8.11.0108 REQUERENTE: 

SONIA MARIA CZARNOBAY ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: SILVIO 

LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por 

seu procurador, para comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: 

Audiências de Conciliação Data: 15/05/2018 Hora: 14:40 , a se realizar na 

sede deste Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT. Jucileine Kreutz 

de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010119-14.2013.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO PROENCO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT0009601A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCELIA PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO BIRCK OAB - MT0010093A (ADVOGADO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 8010119-14.2013.8.11.0108 REQUERENTE: 

ALESSANDRO PROENCO DE LIMA ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - MT0009601A REQUERIDO: LUCELIA 

PEREIRA DA SILVA ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: CLAUDIO BIRCK - 

MT0010093A Impulsiono estes autos para promover a intimação das 

partes, por seus procuradores, para comparecerem a audiência Tipo: 

Conciliação Sala: Audiências de Conciliação Data: 15/05/2018 Hora: 15:00 

, a se realizar na sede deste Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT. 

Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010084-49.2016.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT0009601A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDAIR BRITO PEREIRA (REQUERIDO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 8010084-49.2016.8.11.0108 REQUERENTE: 

MARCOS ANTONIO SILVA GOMES ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - MT0009601A REQUERIDO: ALDAIR 

BRITO PEREIRA Impulsiono os autos para promover a intimação da parte 

autora, por seu procurador, para comparecer a audiência Tipo: 

Conciliação Sala: Audiências de Conciliação Data: 15/05/2018 Hora: 15:20 

, a se realizar na sede deste Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT. 

Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000040-22.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

NEEMIAS GONCALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 1000040-22.2018.8.11.0108 REQUERENTE: 

NEEMIAS GONCALVES FERREIRA ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: Impulsiono os autos para 

promover a intimação da parte autora, por seu procurador, para 

comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: Audiências de Conciliação 

Data: 15/05/2018 Hora: 16:00 , a se realizar na sede deste Juizado 

Especial da Comarca de Tapurah-MT. Jucileine Kreutz de Lima Gestora 

Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000041-07.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO HENRIQUE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 1000041-07.2018.8.11.0108 REQUERENTE: 

DANILO HENRIQUE FARIAS ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: SILVIO 

LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por 

seu procurador, para comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: 

Audiências de Conciliação Data: 15/05/2018 Hora: 16:20 , a se realizar na 

sede deste Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT. Jucileine Kreutz 

de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000042-89.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO HENRIQUE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 1000042-89.2018.8.11.0108 REQUERENTE: 

DANILO HENRIQUE FARIAS ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: SILVIO 

LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A REQUERIDO: OI MOVEL S.A 

Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: 

Audiências de Conciliação Data: 15/05/2018 Hora: 16:40 , a se realizar na 

sede deste Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT. Jucileine Kreutz 

de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000048-96.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MAGALI LOURDES DARIO BONALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALVES COMERCIO E SERVICOS VETERINARIOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 1000048-96.2018.8.11.0108 REQUERENTE: 

MAGALI LOURDES DARIO BONALDO ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

FERNANDO DE MATOS BORGES - MT0011068A REQUERIDO: 

GONCALVES COMERCIO E SERVICOS VETERINARIOS LTDA - ME 

Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: 

Audiências de Conciliação Data: 22/05/2018 Hora: 13:40 , a se realizar na 

sede deste Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT. Jucileine Kreutz 

de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000063-65.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GORGONHO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO OAB - MT0020320A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA APARECIDA DA ROSA - ME (REQUERIDO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 1000063-65.2018.8.11.0108 REQUERENTE: 

FERNANDA GORGONHO MARTINS ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

REJANNE CILIATO COUTINHO - MT0020320A REQUERIDO: MARISTELA 

APARECIDA DA ROSA - ME Impulsiono os autos para promover a 

intimação da parte autora, por seu procurador, para comparecer a 

audiência Tipo: Conciliação Sala: Audiências de Conciliação Data: 

22/05/2018 Hora: 14:00 , a se realizar na sede deste Juizado Especial da 

Comarca de Tapurah-MT. Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000065-35.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FABRICIO LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MARIANO OAB - MT3539/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TAPURAH LTDA (REQUERIDO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 1000065-35.2018.8.11.0108 REQUERENTE: 

LEANDRO FABRICIO LUIZ ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: JOSE MARIA 

MARIANO - MT3539/B-B REQUERIDO: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 

TAPURAH LTDA Impulsiono os autos para promover a intimação da parte 

autora, por seu procurador, para comparecer a audiência Tipo: 

Conciliação Sala: Audiências de Conciliação Data: 22/05/2018 Hora: 14:20 

, a se realizar na sede deste Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT. 
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Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000066-20.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON GENARO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 1000066-20.2018.8.11.0108 REQUERENTE: 

EDIMILSON GENARO PEREIRA ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

FERNANDO DE MATOS BORGES - MT0011068A REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Impulsiono os autos 

para promover a intimação da parte autora, por seu procurador, para 

comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: Audiências de Conciliação 

Data: 22/05/2018 Hora: 14:40 , a se realizar na sede deste Juizado 

Especial da Comarca de Tapurah-MT. Jucileine Kreutz de Lima Gestora 

Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000070-57.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULCIMAR ZUCHI OAB - RS70078-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ R TIRLONI - ME (REQUERIDO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 1000070-57.2018.8.11.0108 REQUERENTE: 

MAURO MOURA ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: JULCIMAR ZUCHI - 

RS70078-A REQUERIDO: LUIZ R TIRLONI - ME Impulsiono os autos para 

promover a intimação da parte autora, por seu procurador, para 

comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: Audiências de Conciliação 

Data: 22/05/2018 Hora: 15:00 , a se realizar na sede deste Juizado 

Especial da Comarca de Tapurah-MT. Jucileine Kreutz de Lima Gestora 

Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000071-42.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MANOEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 1000071-42.2018.8.11.0108 REQUERENTE: 

ANTONIO MANOEL DOS SANTOS ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Impulsiono os autos para promover a intimação da parte 

autora, por seu procurador, para comparecer a audiência Tipo: 

Conciliação Sala: Audiências de Conciliação Data: 22/05/2018 Hora: 15:20 

, a se realizar na sede deste Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT. 

Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000072-27.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MANOEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 1000072-27.2018.8.11.0108 REQUERENTE: 

ANTONIO MANOEL DOS SANTOS ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: BERNARDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MT0014992S Impulsiono estes autos 

para promover a intimação das partes, por seus procuradores, para 

comparecerem a audiência Tipo: Conciliação Sala: Audiências de 

Conciliação Data: 22/05/2018 Hora: 15:40 , a se realizar na sede deste 

Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT. Jucileine Kreutz de Lima 

Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000073-12.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 1000073-12.2018.8.11.0108 REQUERENTE: 

REGINA MOREIRA ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES 

DA SILVA - MT0017690A REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: 

Audiências de Conciliação Data: 22/05/2018 Hora: 16:00 , a se realizar na 

sede deste Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT. Jucileine Kreutz 

de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000074-94.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MOREIRA (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)

 

NUMERO DO PROCESSO: 1000074-94.2018.8.11.0108 REQUERENTE: 

REGINA MOREIRA ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES 

DA SILVA - MT0017690A REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Impulsiono os autos 

para promover a intimação da parte autora, por seu procurador, para 

comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: Audiências de Conciliação 

Data: 22/05/2018 Hora: 16:20 , a se realizar na sede deste Juizado 

Especial da Comarca de Tapurah-MT. Jucileine Kreutz de Lima Gestora 

Judiciária

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57878 Nr: 311-88.2016.811.0085

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON JOSÉ TROMBETTA - 

OAB:11.419/MT

 Autos n° 311-88.2016.811.0085 (Código 57878)

Requerente: Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de 

Mato Grosso

Requerido: Município de Nova Guarita – MT

Vistos.

A notificação judicial tem por objeto prover a conservação e ressalva de 
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direitos ou manifestar qualquer intenção de modo formal. Portanto, limita-se 

ao juízo dar ao notificado conhecimento de uma vontade do notificante, em 

atividade meramente administrativa.

 Logo, atingindo o feito a sua finalidade, DETERMINO que sejam os autos 

entregues à parte requerente, conforme dispõe o art. 729 do Código de 

Processo Civil.

Terra Nova do Norte/MT, 11 de julho de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57881 Nr: 312-73.2016.811.0085

 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: MADJ, MDJ, VDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIARA GABBIATTI - 

OAB:OAB/MT Nº17.939

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, 

firmado perante o representante do Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, entre Valdir Della Justina e Teresa Machado da Silva, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

No processo código 57881, em apenso, que possui as mesmas partes e 

causa de pedir, porém, de forma litigiosa, deixou-se de realizar a audiência 

de conciliação designada, em razão do acordo já realizado neste 

processo de homologação (fl.46).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que as partes acordaram quanto à guarda, 

aos alimentos e direito de visitas em favor dos filhos menores MARCOS 

ANTONIO DELLA JUSTINA, nascido em 30/11/2000 e MAURICIO DELLA 

JUSTINA, nascido em 09/01/2004.

Assim, tendo as partes se manifestado de forma livre e consciente quanto 

ao disposto no acordo, sendo elas maiores e capazes e estando 

devidamente representadas pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, não há óbice algum quanto a sua homologação.

Posto isto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo extrajudicial de fls. 08, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição 

de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos 

parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO EXTINTO 

ESTE PROCESSO, BEM COMO O DE CÓDIGO 57881, EM APENSO, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo 

Código de Processo Civil.

Expeçam-se termos de guarda definitiva do menor MARCOS ANTONIO 

DELLA JUSTINA em favor da genitora Teresa Machado da Silva, e do 

menor MAURICIO DELLA JUSTINA, em favor do genitor Valdir Della Justina.

Defiro o pedido de justiça gratuita.

Ciência ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Traslade-se cópia da presente sentença ao processo código 57881, em 

apenso, arquivando-se também o mesmo na sequência.

Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55336 Nr: 369-28.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICIO BOTELHO RANECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONCIO RANECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE RANECO - OAB:OAB/MT 

17.579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: liliane raneco - OAB:

 Vistos.

Considerando que o NCPC dispõe que “presume-se verdadeira a alegação 

de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, 

subentende-se que, à pessoa natural basta a mera alegação de 

insuficiência de recursos, sendo desnecessária a produção de provas de 

hipossuficiência financeira. A alegação presume-se verdadeira, 

admitindo-se, contudo, que cesse por prova em contrário produzida pela 

parte adversa ou em razão de investigação feita de ofício pelo juiz.

Sendo assim, considerando que o requerido informou não possuir 

condições financeiras para pagar às custas processuais (fl. 36), defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos da lei 1060/50.

Após as baixas e anotações necessárias, arquivem-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39374 Nr: 482-21.2011.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ISABELA DE SOUZA CANATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, SERASA 

-CENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DOS BANCOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA CRISTINA 

LABRONICI BAIARDI - OAB:OAB 213.506, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 Processo nº 482-21.2011.811.0085 (Código 39374)

Requerente: Maria Isabela de Souza Canato

Requerido: Banco Cruzeiro do Sul S/A e outro.

Vistos.

Considerando o teor do petitório de fls. 147/149, dando conta de que a 

empresa ré encontra-se em processamento de falência, SUSPENDO o 

presente feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do art. 

6º da Lei 11.101/2005.

Com o transcurso do prazo, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte/MT, 06 de julho de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 35144 Nr: 366-20.2008.811.0085

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDFN, EDVDA, JCDCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:OAB/MT 6.097- A, JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 20.055, JULIANO SGUIZARDI - OAB:OAB/MT 16.483

 Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, rejeito liminarmente a 

impugnação à execução definitiva de cumprimento de sentença proposta 

por Manoel Rodrigues de Freitas, com fulcro nos §§4º e 5º do artigo 525 

do Código de Processo Civil.Delibero pelo prosseguimento regular do feito, 

intimando-se as partes sobre a presente decisão e, certificado o decurso 

do prazo para pagamento, cumprir imediatamente os itens 2.2 e 2.3 da 

decisão judicial de f.2792.Intimem-se as partes.Às providências.Terra 

Nova do Norte/MT, 30 de janeiro de 2017.Jean Paulo Leão RufinoJuiz 

Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57309 Nr: 45-04.2016.811.0085

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON JOSÉ DOS SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a parte executada, apesar de citada não pagou a 

dívida ou adotou outra postura equivalente prevista em lei, resultando no 

inadimplemento da dívida, bem como o fato de o dinheiro preceder à ordem 

legal, entendo que o pedido de bloqueio de numerário em conta bancária 

pelo sistema BacenJud deve ser deferido.

Sim, pois além de não ferir a ordem de gradação legal, não ofende o 

princípio da menor gravosidade à parte executada (art. 805, do NCPC). 

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou, inclusive, que para 

se lançar mão do sistema BacenJud é dispensável o esgotamento dos 

meios para a localização de bens do devedor. Neste sentido: STJ - RESP 

1009363, 200702792863/BA, Primeira Turma, Rel. Francisco Falcão, DJ 

16/04/2008; STJ - AgRg no REsp 1186797/PR. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2010/0056011-3 RELATOR(A) MINISTRO BENEDITO 

GONÇALVES – PRIMEIRA TURMA – DATA DO JULGAMENTO 28/09/2010 – 

PUBLICAÇÃO/FONTE DJE 07/10/2010.

Isto posto, defiro o pedido de penhora on-line via BacenJud, nos termos de 

pedido de f. 49, determinando a efetivação do bloqueio nas contas da 

parte executada até o limite da presente execução (f.50). Para tanto, 

determino:

a) Junte-se aos autos cópia da operação;

b) Efetivado o bloqueio com sucesso, independentemente do valor, 

lavre-se o termo de penhora com a transferência do valor obtido na conta 

única.

 c) Com a efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a 

Conta Única, determino que seja imediatamente comunicado, via malote 

digital, o Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, 

da Resolução n° 015/2012/TP;

d) Antes de autorizar o levantamento dos valores eventualmente 

bloqueados, determino a atualização do saldo devedor pela contadoria 

judicial.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010081-03.2015.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA ROBERTA TONIAZZO 00209034130 (REQUERENTE)

VANESSA ROBERTA TONIAZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ROBERTA TONIAZZO OAB - SP341115 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVOCI FRANCISCO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Vistos em correição. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Terra Nova do Norte/MT, 17 de junho de 2016. Jean Paulo Leão 

Rufino Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010111-72.2014.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVAL PAULETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO OAB - MT0016500A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO DOMINGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar a parte Promovente, através do seu/sua advogado(a), acerca da 

certidão do Oficial de Justiça (id. 9872843) negativa de intimação do 

promovido, para, querendo, manifestar-se nos autos, requerendo o que de 

direito.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121765 Nr: 695-29.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARICE FORMEHL CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO eu Vilma Pinheiro Machado Lopes, Oficial de Justiça, que em 

cumprimento ao r. Carta Precatória que serviu de MANDADO DE CITAÇÃO, 

expedido nos autos e partes acima identificados, que diligenciei-me no 

endereço constante do mandado, sito rua VENEZUELA N. 2384 ao lado 

nesta cidade de Vera-MT., e lá estando após as formalidades de praxe 

procedi a CITAÇÃO da parte CLARICE FORMEHL CAVALCANTE de todos 

os termos do mandado, ação, e prazo, que após a leitura recebeu a contra 

fé que lhe ofereci conforme sua assinatura no anverso da Carta 

Precatória.

FAÇO CONSTA que recebi a Carta Precatória para cumprimento sem os 

meios necessários para o cumprimento da mesma, assim, deve a parte ser 

intimada a efetuar o devido preparo de R$ 15,00 (quinze reais).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118536 Nr: 2245-93.2017.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLGA BUENO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2244-11.2017.811.0102

Código nº: 118536

Vistos etc.

 Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO DO 

MT, contra despacho proferido por este juízo à ref.04.

De acordo com o artigo 1.001 do CPC, dos despachos não cabem recurso.

 Assim, NÃO CONHEÇO do recurso de embargos de declaração, uma vez 

que oposto contra despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório, 

e contra o qual não cabe recurso.

No mais, considerando que os documentos apresentados junto aos 

embargos de declaração, preenchem os requisitos do art. 798, paragrafo 

único, do CPC, conforme requerido no despacho de ref. 04, INTIME-SE o 

exequente pela derradeira vez, para que sane a falha apontada, 

apresentando o demonstrativo atualizado do débito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, do 

CPC).

INTIME-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 23 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121796 Nr: 713-50.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLPIDIO STRAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15.508

 INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA, DA DESIGNAÇÃO DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA O DIA 22 DE JUNHO DE 2018, ÀS 

14HRS, ONDE SERÁ OUVIDA A TESTEMUNHA ZACARIAS LOURENÇO.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121365 Nr: 514-28.2018.811.0102

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALCIR PEDRO STRAPASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLI BALTAZAR LERMEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOGLY ADAS COSTA - 

OAB:18094/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para que se manifeste acerca da 

proposta dos honorários, juntada aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, 

cabendo ao requerente, caso não discorde da quantia, realizar o depósito 

judicial no mesmo prazo.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE NOVA XAVANTINA 
 

 

 

A Doutora LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS, Juíza de Direito - Diretora do Foro da 

Comarca de Nova Xavantina/MT, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 

torna público o GABARITO DEFINITIVO da prova objetiva do Processo Seletivo para 

credenciamento de Juiz Leigo para a Comarca de Nova Xavantina-MT. 

 

GABARITO DEFINITIVO 

 
 
1 – D 6 – D 11 - A 16 - B 

2 – B 7 – A 12 - D 17 - A 

3 – D 8 – A 13 - B 18 - B 

4 – A 9 - B 14 - C 19 - C 

5 – D 10 - C 15 - A 20 - C 

 

Nova Xavantina – MT, 25 de abril de 2018. 

 

 

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS 

Juíza de Direito e Diretora do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SAPEZAL 
 

 
P O R T A R I A  Nº 15/2018-DF 
 
O EXMO. SENHOR DR. CONRADO MACHADO SIMÃO MM. JUIZ DE DIREITO E 
DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO GROSSO, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
 
CONSIDERANDO a necessidade de definição dos plantões dos Senhores Oficiais de Justiça, 
nos feriados e também nos dias úteis, após o horário de expediente; 
 
RESOLVE: 
 
ESTABELECER a escala de plantões dos Oficiais de Justiça referente ao mês de MAIO/2018, 
como abaixo relacionado: 

 
DATA DIA DA 

SEMANA 
OFICIAL DE JUSTIÇA TELEFONE 

01.05.2018 Terça-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 
02.05.2018 Quarta-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 
03.05.2018 Quinta-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 
04.05.2018 Sexta-Feira Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
05.05.2018 Sábado Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
06.05.2018 Domingo Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
07.05.2018 Segunda-Feira Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
08.05.2018 Terça-Feira Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
09.05.2018 Quarta-Feira Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
10.05.2018 Quinta-Feira Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
11.05.2018 Sexta-Feira Ítalo Rodrigues da Cunha Neto 99907-3387 
12.05.2018 Sábado Ítalo Rodrigues da Cunha Neto 99907-3387 
13.05.2018 Domingo Ítalo Rodrigues da Cunha Neto 99907-3387 
14.05.2018 Segunda-Feira Ítalo Rodrigues da Cunha Neto 99907-3387 
15.05.2018 Terça-Feira Ítalo Rodrigues da Cunha Neto 99907-3387 
16.05.2018 Quarta-Feira Ítalo Rodrigues da Cunha Neto 99907-3387 
17.05.2018 Quinta-Feira Ítalo Rodrigues da Cunha Neto 99907-3387 
18.05.2018 Sexta-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 
19.05.2018 Sábado Antônio dos Santos 99985-9319 
20.05.2018 Domingo Antônio dos Santos 99985-9319 
21.05.2018 Segunda-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 
22.05.2018 Terça-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 
23.05.2018 Quarta-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 
24.05.2018 Quinta-Feira Antônio dos Santos 99985-9319 
25.05.2018 Sexta-Feira Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
26.05.2018 Sábado Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
27.05.2018 Domingo Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
28.05.2018 Segunda-Feira Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
29.05.2018 Terça-Feira Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
30.05.2018 Quarta-Feira Francisco José Medeiros Menezes 99952-7430 
31.05.2018 Quinta-Feira Ítalo Rodrigues da Cunha Neto 99907-3387 
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Publique-se, Registre-se, Cumpra-se. 
 
Afixando-se cópia desta no átrio do Fórum, e remetendo-se à Egrégia Corregedoria Geral da 
Justiça de Mato Grosso. 
 
Sapezal/MT, 25 de abril de 2018. 
 
 
Conrado Machado Simão 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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